VOORBEREIDEN OP ASSESSMENT
MET VRAGENLIJSTEN
Je bent uitgenodigd voor het maken van een online (ontwikkel) assessment. Hier lees je wat je
kunt verwachten tijdens dit assessment, zodat je goed bereid te werk kan gaan.
Wat voor een assessment is het ?
Een assessment kan bestaan uit verschillende soorten tests. Jij bent uitgenodigd voor een
assessment bestaande uit vragenlijsten. De vragenlijsten helpen om eigenschappen, interesses
en drijfveren te bepalen, zoals bereidheid tot samenwerken, ambitie of prestatiegerichtheid.
Hoe ziet het assessment eruit?
De vragenlijsten geven inzicht in je persoonlijkheidseigenschappen je werkgerelateerde gedrag,
voorkeuren en interesses. Het is geen test, dus er bestaan geen goede of foute antwoorden. In de
vragenlijst tref je blokken van drie stellingen aan. In elk blok kun je zes punten verdelen over de
drie stellingen. De meeste punten geef je aan de stelling die het dichtst bij jouw gedrag, meest
ideale werkomstandigheid, voorkeur of interesse komt.

In de grijze balk kun je punten toekennen aan een stelling.
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Let bij het beantwoorden
dat je aan
zo open
en eerlijk mogelijk bent. Ken punten
niet toe aan een specifieke stelling omdat je denkt dat dat van je verwacht wordt. Soms is het
lastig om alle punten toe te kennen; kies dan toch de verdeling die het beste bij je past. Je hoeft
niet altijd alle beschikbare punten toe te kennen. Er is geen tijdslimiet, maar het is goed om zo
snel mogelijk te werken en niet te lang stil te staan bij een bepaalde vraag. Het invullen van de
twee vragenlijsten duren gemiddeld ongeveer 30 minuten.

Wanneer je het assessment opstart, krijg je eerst duidelijke instructies en een voorbeeldvraag om
te oefenen. Daarna begin je pas aan het echte assessment. Op deze manier ben jij uitstekend
voorbereid en kun je zonder zorgen het assessment maken.

