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3. Toelichting bij de schalen van de BIT
Technische handarbeid (TH) Een hoge score op TH betekent dat je veel belangstelling hebt voor
praktisch technisch werk. Je vindt het leuk om zelf technisch werk te doen, waarbij je met
machines en apparatuur kunt werken. Het kan daarbij gaan om zelf dingen maken, maar ook om
repareren. Wie hoog scoort op TH vindt het waarschijnlijk leuk allerlei
doe-het-zelf-werkzaamheden in huis te verrichten. Maar het kan ook zijn dat je van techniek je
beroep zou willen maken: misschien zou je willen werken als automonteur, elektrotechnicus, lasser
of timmerman.
Ambachtelijke vormgeving (AV) Een hoge score op AV wijst erop dat allerlei vormen van kunst je
aanspreken. Je vindt het leuk mooie dingen te ontwerpen en te bedenken. Maar het belangrijkste
vindt je dat je zelf, met je eigen handen, uitvoert wat je hebt bedacht. Het kan gaan om beeldende
kunst (tekenen, schilderen, beeldhouwen), maar ook om zaken als siersmeden, mode-ontwerpen,
of fotograferen. Misschien hebben ook andere kunstzinnige beroepen, waarbij je niet direct met je
handen werkt, zoals binnenhuisarchitect, je belangstelling.
Techniek en natuurwetenschappen (TN) Een hoge score op TN betekent dat je veel belangstelling
hebt voor natuurkunde, scheikunde, biotechnologie, informatica, of technische wetenschappen. Je
hebt een onderzoekende instelling. Je vindt wiskunde een interessant vak. Je bent niet alleen in de
wetenschappelijke kant geïnteresseerd, maar je vindt het ook leuk om na te gaan hoe je deze
vakken kunt toepassen om allerlei praktische problemen op te lossen. Als je hoog scoort op TN,
zouden beroepen als apotheker, geoloog, computertechnicus en vliegtuigbouwer en
vliegtuigbouwer je kunnen aanspreken.
Voedselbereiding (VB) Een hoge score op VB geeft aan dat je je interesseert voor
voedselbereiding, in de ruimste zin van het woord. Je hebt belangsteling voor het omgaan met
natuurproducten, het organiseren, verzorgen en bereiden van maaltijden, en het werken in de
hotels of restaurants. Misschien zou je als kok willen werken in een restaurant of
verzorgingstehuis. Misschien spreekt het adviseren van mensen je aan, denk maar aan het werk
van diëtist, die gezonde en zieke mensen helpt bij het vinden van een gezond voedingspatroon.
Maar ook werk in een café of bij een cateringbedrijf zou aantrekkelijk voor je kunnen zijn.
Agrarische arbeid (AA) Een hoge score op AA wijst erop dat je van de natuur wel je beroep zou
willen maken. Het kan daarbij gaan om het ondernemerschap, bijvoorbeeld als landbouwer,
bloemkweker of tuinder. Maar ook de bescherming van de natuur en het milieu heeft je aandacht:
je zou graag aan onderzoek, beheer en voorlichting doen om de kwaliteit van onze natuurlijke
omgeving te verbeteren. Je werkt graag buiten. Ook de zorg voor het welzijn van dieren heeft je
belangstelling. Beroepen als boswachter, jachtopziener, kweker, dierenverzorger en dierenfokker
zouden gezien jouw praktische belangstelling voor de natuur goed bij je passen.
Handel (HA) Een hoge score op HA duidt op een sterke belangstelling voor handel. Daarbij gaat
het om inkopen, verkopen en winst maken. Je hebt een ondernemende instelling. Je houdt van
een zakelijke omgang met mensen. Of het nu in loondienst is of in een vrij beroep, je vindt het leuk
aan handel in goederen en diensten deel te nemen en dingen te verkopen. Misschien zou ook het
starten van een eigen bedrijf je aanspreken. Je kunt denken aan uiteenlopende beroepen als
verkoper, bedrijfsleider van een winkel, inkoper, marketing-medewerker, medewerker helpdesk,
uitgever en transportondernemer.
-
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Administratie (AD) Een hoge score op AD geeft aan dat je belangstelling uitgaat naar
administratieve werkzaamheden zoals registreren, bewaren, ordenen, boekhouden. Het zijn de
ondersteunende werkzaamheden die zorgen dat een bedrijf of organisatie goed kan functioneren.
Je vindt het bijvoorbeeld leuk de financiële administratie van een bedrijf te verzorgen,
goederenvoorraden te beheren of belastingadviezen te geven. Het nauwkeurig werken met
tabellen, cijfers en overzichten spreekt je aan; dat heb je bijvoorbeeld nodig als je productiekosten
of salarissen berekent. Je kunt denken aan beroepen als boekhouder, secretaris, administratief
medewerker, magazijnbeheerder en telefonist.
Talen en cultuur (TC) Een hoge score op TC betekent dat je belangsteling hebt voor alles wat met
talen en cultuur te maken heeft. Je interesseert je voor het ontstaan en de scructuur van talen,
maar vooral voor alles wat erin geschreven wordt: verhalen, romans, gedichten. Lezen en
schrijven doe je graag. Je verdiept je graag in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van film en
theater. Geschiedenis heeft je belangstelling. Je bent een "boekenmens" met een nieuwsgierige
en onderzoekende instelling. Als beroepen kun je onder meer denken aan bibliothecaris, journalist,
geschiedkundige, leraar in een taal, museumassistent of toneelregisseur.
Mens en maatschappij (MM) Een hoge score op MM betekent dat je belangstelling hebt voor
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en problemen, zowel in Nederland als daarbuiten.
Voorbeelden hiervan zijn discriminatie, armoedebestrijding, criminaliteit, overbevolking en
ontwikkelingshulp. Belangstelling voor de politiek, als middel om op deze ontwikkelingen invloed uit
te oefenen, hangt hiermee samen. Ook deze interesse kun je vertalen in een beroep, denk
bijvoorbeeld aan medewerker van een vakbond, beleidsmedewerker bij een gemeente,
marktonderzoeker, medewerker rechtshulp, medewerker bij een organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking.
Sociaal werk en opvoeding (SO) Een hoge score op SO wijst erop dat je mensen wilt helpen. Je
hebt belangstelling voor praktisch hulpverlenend werk op persoonlijk en sociaal gebied. Mensen
die in hun privé-leven of in hun werksituatie problemen ondervinden zou je graag adviseren en
begeleiden. Ook onderwijs (het overdragen van kennis en vaardigheden) spreekt je aan; je vindt
het leuk kinderen of volwassenen dingen te leren. Als je van deze belangstelling voor mensen je
beroep wilt maken, kun je denken aan beroepen als medewerker kinderdagverblijf, psychiatrisch
verpleegkundige, bezigheidstherapeut, kinderrechter, beroepskeuze-adviseur en leraar aan een
school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.
Medisch (ME) Een hoge score op ME betekent dat je belangstelling hebt voor werk in de
gezondheidszorg. Centraal hierbij staat het gegeven van praktische hulp, zoals het verzorgen van
zieken, hulp geven bij revalidatie, het voorschrijven van medicijnen en dergelijke. Maar ook
preventieve zorg (het geven van gezondheidsvoorlichting) en het doen van onderzoek (naar
nieuwe geneesmiddelen of behandelingswijzen) hoort bij deze belangstellingsrichting. Wat
beroepen betreft kun je onder andere denken aan doktersassistent, verpleegkundige, arts,
fysiotherapeut, ziekenverzorgende, wijkverpleegkundige, kraamverzorgende en tandarts.
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