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De Beroepskeuzetest (BKT-H) 
Het doel van de Beroepskeuzetest Hoger niveau 
(BKT-H) is het bepalen van de beroepsinteresse. De 

BKT-H is een beroepsinteresse-test, bedoeld voor 

mensen in de leeftijd vanaf ongeveer 14 jaar met 
een opleidingsniveau vanaf HAVO tot en met 

afgerond WO. De BKT-H geeft een beeld van de 

interesse van de kandidaat op het gebied van 
beroepssectoren en werkgerelateerde activiteiten.  

 

De BKT-H bestaat uit 140 activiteiten. De 
activiteiten zijn verdeeld over een 14-tal sectoren 

en 11 activiteiten. Met één vraag wordt de interesse 

voor zowel een sector als een activiteit gemeten. 
In onderstaande tabel staan de 14 beroepssectoren 

die door de BKT-H worden gemeten: 

 
1 Bouw 

2 Cultuur en media 

3 Financieel economische dienstverlening 

4 Informatietechnologie 

5 Juridische sector 

6 Logistiek 
7 Medisch Welzijn 

8 Onderwijs 

9 Overheid en veiligheid 
10 Planten, dieren en milieu 

11 Sociaal Welzijn 

12 Sport 
13 Techniek 

14 Zakelijke dienstverlening 

 
Daarnaast wordt interesse in de volgende 

activiteitengebieden onderzocht:  

 
1 Adviseren 

2 Bedenken en vormgeven 

3 Beheren en controleren 
4 Handel drijven 

5 Informeren en opleiden 

6 Leiding geven 
7 Met handen uitvoeren 

8 Onderzoeken 

9 Ontwikkelen en toetsen 
10 Organiseren 

11 Zorgen en begeleiden 

 

Achtergrond 
De BKT-H is geschikt voor mannen en vrouwen, 

voor autochtonen en allochtonen. Bij de 

ontwikkeling is daar ook expliciet rekening mee 
gehouden. Zo zijn seksegevoelige items 

(bijvoorbeeld “Werken als verpleegster”) vermeden 

en is het taalgebruik concreet en eenvoudig. Tevens 
is geprobeerd door beroepsnamen te mijden de 

items zo min mogelijk statusgevoelig te maken. Het 

Nederlandse taalniveau is dusdanig dat ook laag 
taalvaardige personen de test kunnen maken.  

Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar. Het is 

mogelijk om bijvoorbeeld een vrouw met de totale 
groep en met de groep vrouwen te vergelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Schermvoorbeeld BKT-H in NOA-Online 

 

INFORMATIE EN BESTELLINGEN BKT-H  
De test is zowel online als in een papier-en-

potlood versie verkrijgbaar. De online versie is 
opgenomen in NOA-Online, de internetomgeving 

van NOA. Met NOA-Online kunnen ook expert-

rapportages worden gegenereerd. In deze 
expertrapportages worden de schalen toegelicht en 

de scores in woorden beschreven en in een grafiek 

weergegeven. NOA verzorgt trainingen waarin 
geleerd wordt de BKT-H toe te passen en te 

interpreteren. Naast de Beroepskeuzetest voor 

hoger niveau geeft NOA ook andere vragenlijsten 
en tests uit. Mocht u meer informatie willen over 

producten en prijzen, of wilt u producten van NOA 

bestellen, dan kunt u contact opnemen met:  

 

NOA B.V. 

Adres:  Jollemanhof 14 A  
  1019 GW  Amsterdam 

Tel:  020 – 50 40 800 

E-mail:  info@noa-vu.nl 
Internet: www.noa-vu.nl 

 

NOA werkt nauw samen met de afdeling Arbeids- en 

Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam 

mailto:info@noa-vu.nl
http://www.noa-vu.nl/

