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SIWIT® - Beroepsinteressetest
 

Waarom SIWIT®

Om met plezier te werken, is het belangrijk dat 

je een beroep kiest die je leuk vindt. Wie met 

plezier naar zijn werk gaat voelt zich gezonder, 

is meer gemotiveerd om het werk te blijven 

doen en presteert beter. Soms is het lastig om 

te vertellen wat je interesses precies zijn en dan 

kan de SIWIT® ondersteuning bieden om daar 

achter te komen.

Voor wie is SIWIT®

De SIWIT® is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die 

zich aan het (her)oriënteren zijn op hun loopbaan. De SIWIT® geeft inzicht in 

beroepsinteresses. De beroepsinteresses die in de SIWIT® worden onderzocht, 

tot en met assistentenniveau, zijn gebaseerd op de beroepsmogelijkheden 

van deze doelgroep.

“Nu weet 
ik wat ik nog 
moet leren om 

winkelmedewerker 
te worden.”



Hoe werkt SIWIT®

De begeleider nodigt de kandidaat uit om de SIWIT® in te vullen op de computer. 

De test kan worden gemaakt op alle computers met een internetverbinding,  

dus bijvoorbeeld op school, bij de begeleider op kantoor, of zelfs gewoon thuis. 

De SIWIT® toont 150 foto’s van handelingen die bij beroepen horen.

Een stem vertelt wat er op de afbeelding te zien is en de kandidaat kan 

eenvoudig aanklikken of hem of haar dit leuk lijkt om te doen. 

De SIWIT® kan onderbroken worden en men kan ook eerder gemaakte keuzes 

wijzigen. De gegeven antwoorden blijven bewaard totdat de SIWIT® helemaal is 

ingevuld. je kunt de rapportage digitaal opslaan of printen.

Hoe rapporteert SIWIT®

Als de SIWIT® helemaal is ingevuld krijgt de begeleider van de kandidaat per 

e-mail een rapport met daarin een overzicht van de beroepsinteresses van de 

kandidaat.

In de rapportage wordt vermeld welke beroepen er allemaal bij die interesse 

passen, en wat je ervoor moet kunnen. Als een kandidaat bijvoorbeeld interesse 

heeft in het beroep Lasser, wordt samen met de begeleider besproken dat je 

daarvoor o.a. nauwkeurig moet kunnen werken. 

Zo kunnen begeleider en kandidaat samen bekijken of er binnen de interesses 

die uit de SIWIT naar voren zijn gekomen, een beroep is dat goed past bij de 

competenties van de kandidaat.

Hoe vraag je SIWIT® aan

U kunt kiezen voor een jaarlicentie met 75 of 150 testen. Om een indruk van de 

SIWIT® test te krijgen kunt u ook een gratis demoversie aanvragen. 

In overleg met Stichting Sterk in Werk kunt u een gewenst aantal testen bestellen. 

Meer informatie vindt u op www.stichtingsterkinwerk.nl.



Sterk in Werk
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Meer informatie vindt u op:

“Dit is 
jouw top 3 

van beroepen.”


