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Leidraad voor testkeuze en testgebruik
Ellen Woudenberg & Tom Luken
Tests kunnen een waardevol hulpmiddel zijn
bij loopbaanontwikkeling en carrièreplanning.
Zij bieden de persoon zelfkennis en een confrontatie
met de realiteit. Tests kunnen helpen bij het maken
van goede, gefundeerde keuzen. Tests worden bij
loopbaanbegeleiding echter verre van optimaal als
hulpmiddel ingezet. Het komt voor dat een matige
test wordt gebruikt, terwijl er betere beschikbaar
zijn. Soms maakt men in het geheel geen gebruik van
tests, omdat de professional de weg niet kent in de
doolhof van (pseudo-)tests en testaanbieders.

Ja, ik maak graag goede, gefundeerde keuzen, houd mij daarom op de hoogte
van de verschijningsdatum van Testwijzer voor professionals door Ellen Woudenberg en
Tom Luken.
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De Testwijzer is bedoeld voor loopbaanadviseurs, HRM-medewerkers, re-integratiecoaches,
decanen en studieloopbaanbegeleiders. Het biedt deze professionals een aantal handzame
richtlijnen voor testkeuze en -gebruik. Tevens geeft het een overzicht van het grote en
gevarieerde actuele testaanbod en van de belangrijkste testuitgevers.
Zestig tests op het gebied van capaciteiten, interesses, persoonlijkheid, waarden en motivatie
worden op praktische wijze beschreven. Per test is onder meer informatie opgenomen over doel,
doelgroep, afnameduur, kosten, kwaliteit, wijze van afnemen en vereiste training of bevoegdheid.
De professional kan zich op deze manier snel een beeld vormen welke test geschikt zou kunnen
zijn voor een bepaalde cliënt of loopbaanvraag. Nieuwe testvormen zoals de cartoontest of een
webcamtest zijn eveneens vermeld.
Over de samenstellers van de Testwijzer:
Ellen Woudenberg is eigenaar van een zelfstandig loopbaanadviesbureau, afgestudeerd aan
de Academie Mens-Arbeid en sinds 1975 bekend met testen in het kader van loopbaanvragen.
Zij is opgenomen in het register van het Career Management Institute (CMI) als Register
Consultant op C-niveau en in het Register van Erkende Beroepskeuzebureaus.
Haar visie op testen en testgebruik: “Niet alleen de score telt; achter elke score zit een uniek
mens, wiens loopbaan een onomkeerbare wending kan krijgen bij een onjuist gebruik van een
testuitslag of interpretatie ervan!”
Tom Luken is arbeids- en organisatiepsycholoog en is zelfstandig gevestigd te
Amsterdam als onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het gebied van loopbaan- en
beoordelingsvraagstukken. Daarnaast is hij lector ‘Career Development’ bij Fontys hogescholen.
Zijn motto: “Over tests bestaan nog te veel misverstanden. Daardoor wordt dit instrument
onderbenut of soms zelfs op een schadelijke manier gebruikt. Dat kan beter!”

Postcode:		

		

Plaats:

Telefoon:				

E-mail:

Datum:					

Ik ben lid van:
Noloc		
NIP		
Anders:
Testwijzer voor professionals verschijnt bij Boom test uitgevers, Prinsengracht 747-751, 1017 JX
Amsterdam, info@boomtestuitgevers.nl, telefoon (020) 622 61 07, fax (020) 625 33 27.

www.boomtestuitgevers.nl

