
 

 

 

  

AWIT-r Visuele interessetest  
 

 
 
Visuele Interesse Test  
NOA en AOB Compaz hebben gezamenlijk een 
nieuwe versie van de Afbeeldingen Werkzaamheden 
Interesse Test (AWIT) ontwikkeld. Dit is een visuele 
interessetest die oorspronkelijk met pen en papier 
werd afgenomen. De nieuwe versie van de test is 
een gereviseerde variant en zal voortaan online 
worden uitgegeven.  
Het doel van de visuele interessetest is het in kaart 
brengen van iemands opleidings- of 
beroepsinteresse. De visuele interessetest is bedoeld 
voor personen met een leeftijd vanaf ongeveer 14 
jaar en een opleidingsniveau tot maximaal MBO 
niveau 1. Het aanbod voor deze groep kenmerkt zich 
tot praktijkgerichte beroepen en opleidingen die 
veelal onder begeleiding moeten worden 
uitgevoerd. Bestaande tests gaan uit van beroepen 
met een voor deze doelgroep te hoog vereist 
opleidingsniveau. 
De visuele interessetest brengt 10 werksectoren in 
beeld:  
 
01. Huishoudelijke Zorg 
02. Schoonmaak  
03. Horeca en Winkel 
04. Groen 
05. Logistiek 
06. Technisch Onderhoud 
07. Techniek Productie 
08. Voedsel Productie 
09. Bouw en Infra 
10. Toezicht en Veiligheid 

 
Procedure 
Evenals in de pen en papieren versie van de visuele 
interessetest krijgen deelnemers 45 fotoparen 
aangeboden. Ze zien telkens twee foto's met 
verschillende werkzaamheden. De instructie is: “Klik 
bij elke vraag op de foto met het werk dat jij het 
leukst vindt.”  
 
Achtergrond 
De visuele interessetest is geschikt voor zowel 
mannen en vrouwen, voor autochtonen en voor 
personen met een niet-Nederlandse achtergrond tot 
opleidingsniveau MBO 1.  Ook is de instructie van de 
visuele interessetest aangepast qua taalgebruik. 

 
Schermvoorbeeld visuele interessetest 
 
Om kandidaten te kunnen vergelijken met mensen 
met een bepaald opleidingsniveau zijn er 
verschillende representatieve normgroepen naar 
geslacht beschikbaar. Het ontbreken van taal in de 
test maakt dat ook laag-taalvaardige personen de 
test kunnen maken.  
 
Informatie en bestellingen visuele interessetest 
De visuele interessetest wordt uitgegeven door NOA 
en aangeboden op het testplatform NOA-online. 
Met dit systeem kunnen direct na afname van de 
test rapportages worden gegenereerd. In deze 
rapportages worden de scores op de verschillende 
werksectoren toegelicht en worden de scores in 
woorden en in een grafiek weergegeven.  

NOA adviseert een training waarin u de visuele 
interessetest leert toepassen en interpreteren. Dit 
om de kwaliteit van het testgebruik en een 
zorgvuldige terugkoppeling te kunnen waarborgen. 
Naast de visuele interessetest geeft NOA ook andere 
tests en vragenlijsten uit. Mocht u meer informatie 
willen over producten en diensten van NOA, of wilt u 
producten van NOA bestellen, dan kunt u contact 
opnemen met:  
 
NOA 
Adres:  Jollemanhof 14A  
  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 Sociale- en 
Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
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