Hogere Interesse Test ACP Testservices
De Hogere Interesse Test van ACP Testservices (HIA) brengt de beroepeninteresses van in
kaart. In tabelvorm zien de persoonlijke HIA-schaalscores er als volgt uit:

* Percentage van de maximaal haalbare score (60 punten)
Administratief: Beroepen waarbij men de voorkeur geeft aan het werken op een kantoor, waarbij het
orde op zaken stellen, plannen en rubriceren centraal staat.
Alfa-wetenschappelijk: Beroepen in de literatuurwetenschap, geschiedenis en taalwetenschap.
Avontuur: Beroepen met spanning, snelheid en gevaar, met name bij politie, leger of brandweer.
Bestuurlijk: Beroepen rondom het besturen van overheidsorganen en instellingen alsmede politiek.
Buitenwerk: Beroepen waarin het werken met dieren en planten centraal staat.
Cijferwerk/Rekenkundig: Beroepen waarbij rekenen centraal staat zoals het maken van calculaties, het
doen van statistische analyses en het werken met wiskundige principes.
Commercieel: Beroepen waarin zaken als handel, verkoop en marketing centraal staan.
Creatief: Beroepen waarbij het bedenken/maken van verschillende voorwerpen of afbeeldingen
centraal staat.
Exact-wetenschappelijk: Beroepen rondom de exacte vakken wis-, natuur- en scheikunde en biologie.
Horeca/Toerisme: Beroepen waarin het werken in het hotel, restaurant en cafébranche centraal staan.
ICT/E-business: Beroepen waarin computers, informatie- en communicatietechnologie centraal staan,
zowel de hardware, software als de meer artistieke computerberoepen.
Juridisch: Beroepen waarin het recht, wettelijke procedures en regelgeving centraal staan.
Literair/taalwetenschappelijk: Beroepen waarin literatuur, lezen en schrijven centraal staan.
Logistiek: Beroepen waarin transport, opslag en/of distributie van goederen centraal staan.
Medisch: Beroepen
ziekteverschijnselen.
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Muziek/Media: Beroepen waarbij muziek in al zijn vormen, hetzij actief of passief beoefend, centraal
staat.
Sociaal: Beroepen waarbij men voorkeur heeft voor het praktisch helpen van mensen/kinderen en
waarbij veel persoonlijk contact is met anderen.
Sociaal-wetenschappelijk: Beroepen waarbij men zich bezighoudt met sociale, maatschappelijke en
menselijke vraagstukken, zoals de psychologie en de sociologie.
Sport/Bewegen: Beroepen waarbij het gaat om het werken in de sport, waarbij men zowel begeleidend
als zelf uitvoerend bezig kan zijn.
Technisch: Beroepen waarbij men belangstelling heeft voor praktisch-technische werkzaamheden, zoals
het bouwen, repareren en/of ontwerpen van zaken.

De hoogste scores (maximaal 5 punten) zijn voor de volgende beroepen/bezigheden:
Beroepsgroep

Beroep/Bezigheid

Administratief

Bespreken of een nieuwe administratieve procedure goed werkt

4

Avontuurlijk

Politierechercheur Afdeling Moordzaken

4

Cijfermatig

De winstmarge op een product berekenen

4

Het management adviseren op basis de financiële cijfers

4

Een marketingcampagne opstellen voor een interessant product

4

Een verkooppresentatie houden

4

Een verkooppresentatie houden

4

Onderzoeken waar nieuwe afzetmarkten liggen

4

Onderhandelen over de inkoopprijs

4

Exact-wetenschappelijk

Werken met een elektronenmicroscoop

5

Horeca

Manager van een hotel

4

Eigenaar van een pension aan zee

4

Een nieuwe service voor mobiele telefoons bedenken

5

Klanten adviseren over het meest geschikte softwareprogramma

5

Werken als netwerkbeheerder

4

Analyseren hoe je een product sneller goedkoper kunt vervoeren

5

Een schip zo efficiënt mogelijk beladen met containers

4

Planner bij een koeriersbedrijf

4

Een vliegtuig zo snel en goedkoop mogelijk bevrachten

4

Zorgen dat de voorraden in een groothandel op peil blijven

4

Een operatie uitvoeren of daarbij assisteren

4

Werken als arts of chirurg

4

Professioneel muzikant

5

Intensief een muziekinstrument bespelen

5

Muziekleraar

4

In een geluidsstudio werken

4

Psychologische tests afnemen en interpreteren

4

Onderzoeken hoe mensen informatie verwerken

4

Trainer/coach

4

Een trainingsschema opstellen

4

Intensief trainen voor een zware wedstrijd

4

Een nieuw transportsysteem voor een autofabriek ontwikkelen

5

Een nieuw beeldscherm voor computers ontwikkelen

4

Een dieselmotor bouwen voor nieuw soort schip

4

Commercieel

ICT

Logistiek

Medisch

Muziek

Sociaal-wetenschappelijk

Sport

Techniek

Score

De andere, hierboven niet genoemde HIA-items uit de test hebben dus een lage(re) score
gekregen en zijn derhalve minder tot helemaal niet interessant.

