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Voorbereiding Selectie-assessment 

 

Elk jaar worden vele kandidaten die een loopbaanstap willen maken onderworpen aan een vorm van 
assessment. Een assessment betekent niets meer dan een objectief onderzoek om de kwaliteiten en 
capaciteiten van een kandidaat in kaart te brengen. Met andere woorden: het uiteindelijke doel van 
een assessment is om uitspraken te kunnen doen over uw persoonlijke kwaliteiten en uw denkver-
mogen.  
De meeste assessmentbureaus beschikken over zorgvuldig uitgekiende tools om potentiële kandida-
ten te kunnen beproeven op de door de opdrachtgever gewenste kwaliteiten en capaciteiten. In de 
praktijk worden hiervoor de volgende middelen gebruikt: interviews, persoonlijkheidsvragenlijsten, ca-
paciteitentests, praktijkopdrachten en rollenspelen. 
 

Zinvol of tijdverlies ? 
Wie voor het eerst een dergelijk onderzoek ondergaat, tast eigenlijk veelal in het duister, waarbij men 
vaak veel van de schaarse tijd verspilt aan denkvragen. Het is mogelijk om zich enigszins voor te 
bereiden op een capaciteitenonderzoek, maar dit biedt in principe geen garantie voor een goede / 
betere score. Het kan er wel aan bijdragen dat men zich op de testdag rustiger voelt. Oefening kan 
zeker helpen om het geheugen een beetje op te frissen. Dat geldt zeer zeker voor de numerieke 
vaardigheden waarbij o.a. diverse rekenformules en/of –technieken gebruikt moeten worden.  
Het helpt echter ook om meer inzicht te krijgen in de vraagstelling van de abstracte testonderdelen. 
Na een korte, praktische uitleg van de bedoeling en oplossingsmogelijkheden bij verschillende soor-
ten tests volgt een groot aantal oefentests ter voorbereiding op een capaciteitenonderzoek.  
Door te oefenen raakt men wat meer vertrouwd met diverse testsoorten, vragen, oplossingen en de 
bijbehorende tijdsdruk. Overigens gaat het niet om gangbare tests maar om een groot aantal voor-
beeldopgaven die zijn ontleend aan de gebruikelijke testen. De testresultaten zijn slechts globaal te 
bezien zonder vergelijking met normgroepen. 
 
In boekhandel en bibliotheek zijn verschillende interessante boekjes verkrijgbaar over assessments 
en capaciteitentests waaronder: 
 

• Assessment doen: hoe werkt het voor jou ? (door B. Kok en F. de Jongh) 
Uitgegeven door het Spectrum te Utrecht, 2015, ISBN 9000346924  /  9789000346929 

 

• Het psychologisch onderzoek (door W. Bloemers) 
Uitgegeven door Ambo te Baarn, 2005, ISBN 9026318804  /  9789026318801 

 

• Vingeroefeningen voor de psychologische tests  (door F. Brenner en D. Dilger) 
Uitgegeven door Elmar BV te Rijswijk, 2004, ISBN 9061205042  /  9789061205043 

 
Op het internet zijn vele sites te vinden zoals www.123test.nl waar men - soms gratis - kan oefenen.  
 
 

De meeste mensen ervaren een testdag als vermoeiend. Het is belangrijk om fit voor de dag te 
komen, dus een goede nachtrust is in ieder geval raadzaam. 
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Selectie-assessment 

 
Een selectie-assessment wordt vooral ingezet in de eindfase van sollicitatieprocedures en bij interne 
promotievraagstukken. Het is bedoeld om zo objectief mogelijk de geschiktheid van een potentiële 
kandidaat vast te stellen voor een bepaalde functie. Dat wil zeggen of het competentieprofiel van de 
kandidaat past bij de gestelde functie-eisen.  
 
Verschillende onderzoeksinstrumenten 
Een uitgebreid selectie-assessment bestaat uit verschillende onderzoeksinstrumenten waaronder: ge-
dragsonderzoek, capaciteitentests, simulatiegesprek (rollenspel) en een competentiegericht interview. 
Het is mogelijk om de kandidaat alleen bepaalde gedeelten van het assessment te laten doorlopen, 
bijv. alleen het gedragsonderzoek, of de capaciteitentests. Leidend is welke aanvullende informatie 
de opdrachtgever na de finale gespreksronde nog nodig heeft om tot een weloverwogen besluit te ko-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meest geschikte kandidaat 
Dit onderzoeksinstrument ondersteunt de leidinggevende, een HR-adviseur of een sollicitatiecommis-
sie om d.m.v. een objectieve methode de juiste kandidaat te selecteren.  
Reflect verschaft de opdrachtgever uiteindelijk een concreet en helder antwoord op diens onder-
zoeksvragen over de geschiktheid van de kandidaat. Dit zijn enkele voorbeelden van onderzoeksvra-
gen die vaak centraal staan: 
 
• Wat is typerend voor de communicatiestijl van de kandidaat ? 

• Hoe geeft de kandidaat leiding ? 

• Op welke manier neemt de kandidaat belangrijke beslissingen ? 

• In welke mate is de kandidaat dienstverlenend ingesteld ? 

• Hoe gaat de kandidaat om met stresssituaties ? 
 
Desgewenst kan Reflect de opdrachtgever d.m.v. van dit instrument tevens inzicht bieden in de ambi-
ties en de meest relevante ontwikkelpunten van de kandidaat. Zodoende is de opdrachtgever dus be-
ter in staat om medewerkers met de juiste competenties in huis te halen en hen gerichter te coachen.  
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Wat bepaalt de doorlooptijd ? 
Uw selectie-assessment bestaat uit: 
 

1. meerdere capaciteitentests; 
 

2. enkele persoonlijkheidsvragenlijsten; 
 

3. een criteriumgericht interview aan de hand van het CV en/of een bepaald functieprofiel; 
 

4. een simulatiegesprek in de vorm van een rollenspel. De kandidaat wordt geconfronteerd met een 
fictieve praktijksituatie, waarbij een assessor (beoordelaar) diens aanpak observeert en beoor-
deelt. 

 

Afhankelijk van de onderzoeksvraag neemt de uitvoering van een selectie-assessment één of meer-
dere dagdelen in beslag. De uiteindelijke doorlooptijd wordt mede bepaald door de betreffende werk-
situatie en de wijze waarop de werkgever de terugkoppeling van het assessmentresultaat wenst te or-
ganiseren. 
 
 Capaciteitenonderzoek 
Capaciteitentests zijn bedoeld om vooral het denkniveau van de kandidaat vast te stellen. Voorheen 
spraken we van intelligentie, tegenwoordig wordt het begrip cognitieve capaciteiten gehanteerd. In 
feite gaat het om de aanleg en het talent om te leren. Het niveau van een test wordt gekozen op basis 
van een bepaalde toekomstige functie of - als daar nog geen sprake van is – van het van een kandi-
daat te verwachten niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kandidaat krijgt verschillende meerkeuzetests die binnen een beperkte tijd gedaan moeten wor-
den. De tests zijn samengesteld uit items met taal, cijfers en figuren. Omdat de kandidaat zoveel mo-
gelijk goede antwoorden moet geven in de beschikbare tijd is het belangrijk om steeds zo snel en 
nauwkeurig mogelijk te werken.
Als de kandidaat een test niet af heeft, zegt dat niet automatisch iets over het resultaat. De testscore 
wordt vergeleken met het gemiddelde resultaat van andere mensen van hetzelfde opleidingsniveau 
(de normgroep). De kandidaat scoort gelijk aan, hoger of lager dan het gemiddelde van deze groep. 
De capaciteitentest heeft de hoogste voorspellende waarde ten opzichte van de andere instrumenten 
van het onderzoek en weegt dan ook tamelijk zwaar mee in ons uiteindelijk advies. 

 Meestal zijn er teveel opgaven voor de beschikbare tijd.  
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 Gedragsonderzoek 
Welke onderzoeksinstrumenten worden ingezet, hangt af van het doel en de vraagstelling. Hieronder 
volgt een korte beschrijving van enkele veel gehanteerde onderzoeksinstrumenten om iemands per-
soonlijkheid in kaart te brengen: 
 
 Persoonlijkheidsvragenlijsten 
Reflect gebruikt verschillende online vragenlijsten. De keuze is afhankelijk van de vraagstelling van 
het onderzoek. Vaak betreft het algemene vragenlijsten, waarmee we het voorkeursgedrag van de 
kandidaat in kaart brengen. 
De kandidaat kan op deze vragenlijsten dus geen goede of foute antwoorden geven. Er is evenmin 
sprake van tijdsdruk. Het is raadzaam om eerlijk, spontaan en vlot te antwoorden. Wat men spontaan 
zegt, is meestal ook wat men werkelijk zou doen. 
 
 Criteriumgericht 
In een vraaggesprek worden CV, opleiding en loopbaan van de kandidaat doorgenomen en vragen 
wij onder andere naar diens ervaring, motivatie en ambities. Daarnaast stellen wij vragen die te ma-
ken hebben met belangrijke competenties of aandachtspunten voor de specifieke functie waarvoor de 
kandidaat wordt getest. Zo zal gevraagd worden hoe men bepaalde zaken, die voor een bepaalde 
functie relevant zijn, in het verleden heeft aangepakt. Als de kandidaat met behulp van voorbeelden 
kan vertellen hoe hij / zij eerder met soortgelijke situaties is omgegaan, dan krijgen de assessoren 
een indruk van het gedrag dat in de toekomst mag worden verwacht. 
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 Terugkoppelingsgesprek 
Het laatste onderdeel van het assessment is een uitgebreid persoonlijk terugkoppelingsgesprek. 
Tijdens een open interview wordt de levensloop van de kandidaat doorgenomen. De assessor stelt 
aan de hand van het CV en het intakeformulier vragen over persoonlijke achtergronden en sociale 
omstandigheden en ambities om tot een beter begrip en beeldvorming te komen.  
Alles wat een kandidaat tijdens het interview vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Niet relevante 
persoonlijke achtergrondinformatie komt nooit terug in een geschreven rapportage, anders dan in al-
gemene termen. 
Verder worden de resultaten van het gedragsonderzoek nabesproken met de kandidaat. Op de agen-
da staat dan een criteriumgericht interview (dieptegesprek).  
 
 Rollenspel / Simulatie 
Een simulatie is een praktijkproef. De kandidaat wordt in een fictieve situatie geplaatst om recht-
streeks een bepaald gedrag te kunnen waarnemen. De proef bestaat meestal uit een rollenspel, 
waarbij de kandidaat wordt gevraagd een telefoongesprek te voeren met een fictieve melder in nood. 
De simulatie duurt ca. 20 minuten, inclusief de voorbereiding en nabespreking. 
 
 Conclusie / Eindrapportage 
Tenslotte maken de assessoren een sterkte/zwakte analyse op en wordt het eindadvies medegedeeld 
aan de kandidaat m.b.t. de onderzoeksvraag van de opdrachtgever. Dit advies zal schriftelijk aan de 
opdrachtgever worden gecommuniceerd in de vorm van een eindrapport.  
Kort na het terugkoppelingsgesprek stelt Reflect een schriftelijk conceptrapport op dat ter lezing aan 
de kandidaat wordt verstrekt, voordat er aan de opdrachtgever wordt gerapporteerd. In het rapport 
wordt een conclusie getrokken, waarin antwoord wordt gegeven op de vraagstelling van de opdracht-
gever.  
Is een derde partij opdrachtgever van het onderzoek (de werkgever), dan wordt de kandidaat ge-
vraagd ermee in te stemmen dat er ook schriftelijk verslag wordt gedaan aan de opdrachtgever.  
Er wordt door Reflect alleen aan de opdrachtgever gerapporteerd met uitdrukkelijke instemming van 
de kandidaat. De rapportage aan onze opdrachtgever geschiedt schriftelijk, gevolgd door een telefoni-
sche en/of persoonlijke toelichting.  
Mocht de kandidaat zich in het geheel niet met de bevindingen kunnen verenigen, dan kan - in het ui-
terste geval - met de assessors overeenkomen worden om het rapport te blokkeren, d.w.z. niet aan 
de opdrachtgever uit te brengen. In dat geval heeft Reflect de plicht de opdrachtgever direct te infor-
meren over dit besluit, waarna de selectieprocedure in principe meestal wordt stopgezet. 
 
Eindbeslissing 
Voor de goede orde informeert Reflect Personeelsadvies u dat elke beslissing inzake een eventuele 
aanstelling / benoeming / coaching / training en/of opleiding van een kandidaat volledig berust bij de 
sollicitatiecommissie van onze opdrachtgever. Derhalve kan een kandidaat geen rechten ontlenen 
aan de door Reflect Personeelsadvies in het eindrapport geformuleerde conclusies en/of adviezen in-
zake zijn/haar potentiële geschiktheid voor een bepaalde functie bij de betreffende opdrachtgever. 
 

Wij wensen u een goed assessment toe. 
Reflect Personeelsadvies. 
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