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Toelichting Talentmatch
Je hebt de Talentscan gemaakt. In de rapportage van die Talentscan komen een paar eigenschappen van jou
naar voren, voor capaciteiten en voor persoonlijkheid. Op basis van die eigenschappen zie je ook welke
competenties je gemakkelijk kunt ontwikkelen en met welke competenties je wat meer moeite hebt. Deze
resultaten zijn niet goed of fout. Ze zijn zoals ze zijn, ze horen bij wie jij nu bent. Jouw eigenschappen en
competenties passen beter bij de ene opleiding (of beroep) dan bij de andere.
In deze rapportage zijn jouw eigenschappen vergeleken met alle beroepsdomeinen die er zijn. Het resultaat is
een lijst van domeinen op volgorde van de match. Het domein dat het beste bij je past staat bovenaan. Het
domein dat het minst bij je past staat onderaan. Daarna laten we van de 3 best passende domeinen zien welke
beroepsgroepen binnen dat domein het best met jouw eigenschappen overeenkomen. Dat doen we ook met de
3 domeinen die goed bij je passen. Ook met die beroepsgroepen heb je een goede match. We laten de
beroepsgroepen zien die bij je huidige niveau horen, maar ook de beroepsgroepen 1 niveau hoger of lager.
Dat een domein boven in de lijst staat wil nog niet zeggen dat je die ook leuk vindt. Je gaat dus op zoek naar
een domein dat je én leuk vindt én hoog in de lijst staat. Voordat je je definitieve keuze maakt, moet je dus
voldoende informatie verzamelen over het domein.

Best
passende
domeinen

Afbouw, hout en onderhoud
Toerisme en recreatie
Transport, scheepvaart en logistiek

Goed
passende
domeinen

Handel en ondernemerschap
Veiligheid en sport
Techniek en procesindustrie

Minder
passende
domeinen

Zorg en welzijn
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
Horeca en bakkerij
Voedsel, natuur en leefomgeving
Bouw en infra
Uiterlijke verzorging

Minst
passende
domeinen

Economie en administratie
Informatie en communicatietechnologie
Media en vormgeving
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Jouw 3 best passende domeinen

Afbouw, hout en onderhoud
Beroepsgroepen
1. Letterschilders, decoratieschilders, graveurs en etsers
2.
3.
4.
5.

Managers zakelijke en administratieve dienstverlening
Managers industrie
Managers bouwnijverheid
Interieurontwerpers en decorateurs

Toerisme en recreatie
Beroepsgroepen
1. Hotelmanagers
2. Organisatoren van conferenties en evenementen
3. Managers recreatie en amusement
4. Reisconsulenten en reisbureaumedewerkers
5. Reisbegeleiders en stewards

Transport, scheepvaart en logistiek
Beroepsgroepen
1. Timmerlieden
2. Dekofficieren en loodsen
3. Bedieners grondverzetmachines
4. Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening
5. Managers logistiek, distributie en aanverwante
gebieden

Pagina 3 van 3

AMN Talentscan rapportage
Talentmatch

Naam:

Janne de Vries

Testdatum:

Jouw 3 goed passende domeinen

Handel en ondernemerschap
Beroepsgroepen
1. Product- en kledingontwerpers
2. Managers industrie
3. Managers detail- en groothandel
4. Teamleiders detailhandel
5. Toezichthoudend personeel in de industrie

Veiligheid en sport
Beroepsgroepen
1. Gevangenbewaarders
2. Sporttrainers en zweminstructeurs

Techniek en procesindustrie
Beroepsgroepen
1. Constructiewerkers
2.
3.
4.
5.

Technici werktuigbouwkunde
Managers industrie
Elektronicamonteurs
Fijninstrumentmakers en -reparateurs
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