
OPDRACHT MENSTYPES: PAKSOC TYPERINGEN                                 

Volgens J.L. Holland kiezen mensen bij een beroepskeuze op basis van een menstype zoals ze zelf (willen) zijn. 
Hij gaat uit van zes types. De interesse voor de beroepsactiviteit, de taken die bij het werk horen, is pas daarna 
van belang. Belangrijk is dat de types overeenkomen met de kenmerken die je zelf hebt.  

Bij elk beroep is er een mengeling van verschillende types nodig. Meestal zijn dat 2 á 3 types waarbij één 
bepaald type wat duidelijker naar voren komt. Omcirkel de menstypes die het meest passend zijn en bespreek 
dit samen. Schuingedrukt staan typische persoonskenmerken. 

Typen Werkzaamheden 
P: Het PRAKTISCHE  menstype werkt graag met 
dingen (gereedschap, machines, planten en/of 
dieren). Dit menstype houdt van bezigheden 
waarmee ze (snel) tot zichtbare resultaten komen.  

• Doorzettingsvermogen, concentratie, goede 
motoriek, goede oog/hand coördinatie.   

Mensen van dit type zijn actief, ze houden ervan om 
lichamelijk bezig te zijn. Zij willen duidelijke instructies, 
bijv. een werktekening om hun opdracht uit te voeren.  
 
Denk aan beroepen in de techniek, landbouw maar ook 
aan horeca/catering en kinderopvang.  

A:  het ANALYTISCHE menstype is rationeel 
ingesteld, wil  bijvoorbeeld graag de wereld om hun 
heen onderzoeken en begrijpen of zij houden van 
het bewerken en analyseren van ideeën.  

• Serieus, aandacht voor detail, oordelen, 
geconcentreerd,  nadenkend.  

Dit soort menstype is gericht op het verstandelijk 
oplossen van problemen, observeren en analyseren, 
werkzaamheden waarbij ze ideeën of formules kunnen 
onderzoeken of bewerken.  
Denk aan beroepen in de gezondheidszorg, ICT sector, 
het milieu, laboratoria 

K: Het KUNSTZINNIGE  menstype is graag creatief 
bezig. Ze stoppen hun ideeën en gevoelens in hun 
werk . Zij bedenken steeds nieuwe dingen die in 
formaat, kleur en vorm afwijken van wat er al is. Ze 
hebben belangstelling voor literatuur, muziek en/of 
beeldende kunst en bekijken de wereld op een 
originele wijze.  

• Individualistisch, gevoelig, emotioneel, 
onaangepast/eigenstructuur.  

Mensen van dit type richten hun aandacht graag op 
hun eigen gevoelens en gedachten. Ze willen er een 
artistieke vorm aan geven door bv. het ontwerpen van 
kleding, gebruiksvoorwerpen en meubels, het schrijven 
van gedichten, het maken van beelden. Zij kiezen voor 
artistieke, creatieve en kunstzinnige beroepen.  
Denk aan beroepen als uitvoerend kunstenaar, de 
media (RTV): beeld & geluid, Internet, uitgevers, 
kranten/tijdschriften, toneel/ theater, reclame 
bureaus.  

S: Het SOCIALE  mensentype wil graag iets voor 
andere mensen doen (opvoeden, les geven, 
adviseren, helpen en verzorgen). Zij houden ervan 
zich te verdiepen in anderen en willen graag samen 
met anderen werken. 

• Vrolijk, ondersteunend, begrip vol, 
vriendelijk, geduldig.  

Mensen van dit type zijn gericht op andere mensen. Zij 
voelen zich verantwoordelijk voor anderen, zij kunnen 
en willen luisteren en aandacht geven aan andere 
mensen. Zij proberen problemen op te lossen via 
samenwerking met anderen.  
Denk aan beroepen in de gezondheidszorg, onderwijs, 
politie en beveiliging, handel, bediening in horeca.  

O: Het ONDERNEMENDE menstype wil graag invloed 
uitoefenen op anderen (overtuigen, leiding geven of 
iets verkopen). Zij willen zich graag bewijzen, laten 
zien dat ze beter en slimmer zijn dan anderen.  

• Ambitieus, dominant, zeker, vasthoudend, 
doelgericht, commercieel  

Mensen van dit type houden van veel afwisseling, 
leiding geven, het werk van anderen sturen. Zij zijn in 
staat anderen te beïnvloeden en te overtuigen. Ze 
houden van commercie, concurrentie en competitie.  
Denk aan beroepen in de handel, zelfstandig 
ondernemers, afdelingsmanagers en beroepen als 
advocaat, makelaar, politicus.  

C: Het CONVENTIONELE  menstype werkt graag met 
gegevens ( data en cijfers). Het zijn voorzichtige en 
nauwkeurige mensen, die houden van duidelijke 
regels die precies gevolgd moeten worden. Hebben 
vaak belangstelling voor administratieve en/of 
juridische werkzaamheden.  

• Ordelijk, precies, geduldig, aandacht voor 
detail, netjes, scherpzinnig. 

Mensen van dit type houden van werk met structuur 
en overzicht. Deze mensen functioneren goed met 
duidelijke opdrachten binnen hun werk. Ze voelen zich 
dus zeker als ze duidelijke taken krijgen. Lichamelijke 
werk of werkzaamheden waarbij ze anderen moeten 
helpen vinden ze minder prettig. 
Denk aan beroepen in de administratie, bij banken, 
ambtenaren, beveiliging.  
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