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Programma

Intunen
Geschiedenis en basisbegrippen 
testen en testgebruik
Testkeuze, gebruik in de praktijk en 
testmarkt
Casuïstiek en vragen



Testhistorie (1)

Oude Testament
China
Griekenland
Heksenwaag
Frenologie
Psychiatrie



Testhistorie (2)

1890 eerste gebruik ‘test’
1909 Begin “Eeuw van de psychologie”?
WO 1
Verdere opkomst testgebruik
Stagnatie
2000: nieuwe opleving?
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Basisbegrippen testen en 
testgebruik

Wat is een psychologische test?
Gestandaardiseerd en
genormeerd
meetinstrument voor psychische 
kenmerken.

Verschil tussen test, toets of vragenlijst
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Wat is een goede 
psychologische test?

Solide uitgangspunten
Goede testuitvoering
Betrouwbaar
Valide



Soorten psychologische tests
Capaciteiten

Interesse/richting

Persoonlijkheid

Waarden/motivatie

Overig, bijvoorbeeld neuropsychologische of klinische 
testen     

commercieel inzichttest, webcamtest
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Waarom testen?

Tests bieden wetenschappelijk 
verantwoorde, objectieve 
informatie:

voor zelfkennis/begrip van de 
persoon
om problemen te diagnosticeren
op nieuwe ideeën te komen
om keuzes te maken
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Risico’s van testgebruik

Verwarring institutioneel en 
individueel perspectief
Testuitslagen verkeerd interpreteren
Te veel belang hechten aan 
testuitslagen
Ondeskundige testprocedures
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Algemene richtlijnen voor 
testgebruik

Gebruik kwalitatief goede tests
Goede voorlichting vooraf, vrijwillige 
deelname, vraaggerichtheid
Goede afnameprocedures/-condities
Verantwoorde, duidelijke rapportage
Regeling privacy
Recht op bespreking
Met competente/bevoegde 
adviseur/coach
Inbedding in organisatie, follow-up
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± 1980 in Nederland

Anderhalve testuitgever
Twee interessetests (BIT, Kuder)
Twee capaciteitentestseries
Aan universiteiten ontwikkeld
Door ‘experts’ van beroepskeuzebureaus, 
schoolbegeleidingsdiensten, hrm-
afdelingen en -adviesbureaus gebruikt
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Huidige situatie
Meer dan 40 instanties die tests maken en 
uitgeven
Duizenden tests
Kwaliteit waardeloos tot uitstekend
Prijs € 0,00 tot honderden euro’s (inclusief 
jaarlijkse licentiekosten, exclusief 
trainingskosten)
Meer door begeleiders en cliënten zelf 
gebruikt



Actuele ontwikkelingen op de 
testmarkt

Toename on-line testen
Webcamtesten
Videotesten
Telefoontesten
Fototesten
Testen van ‘het onbewuste’?
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ABIV , ABV(-K) , Affiniteitenvragenlijst , ALBERT-J en -M , AMN-Testserie (voorheen VDL-testserie) , AOII interessetest , 
APSV Algemene Persoonlijkheidsstoornissen Vragenlijst APSV , ASL , ATL , AVL , B3 , Bar-on EQ-I , Basis Niveau Test 
(BNT) , Behoeftenlijst , Beroepen Interesse vragenlijst , Beroepskeuzetest , Bevlogenheidstest , Big 8 persoonlijkheidstest 
, BIT 2008 , BKT-H Beroepskeuzetest hoger niveau , BKT-M Beroepskeuzetest middelbaar niveau , Boom , Brook , 
Capaciteitentests … , Capaciteitentestserie SHL lager, middelbaar en hoger niveau , Career Check-up , Carpay 
interessetest , CCV Cognitieve Competenties Vragenlijst , Competentietest , Connector C en P , CW Carrière Waarden , 
De Professionele Persoonlijkheidstest , Differentiële Aanlegtest hrm (DAT) , Differentiele Vaardighedentests voor Midden 
en Hoger Niveau , EmployabilityCheck  , Foto Beroepen Test , Fototest , GAT-B General Aptitude Test Battery , GIVO 
Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs , GLTS , GOII interessetest , GPP/GPI , G-test , HAB , Heft in eigen 
handen , HIT Hogere Interesse test , IBOV , Icares Professional - beroepentest , Icares Professional - Capaz studie , 
Icares Professional - Capaz werk , Icares Professional - Cube 8 , ILIAS Inventaris van LeerInteresses, Activiteiten en 
Sectoren , ILS , Internet Cognitieve Capaciteitentest (ICT-H) , IOA , IQ test , ISI , LEM , LINC: LDC  interesses en 
competenties , LIV Loopbaan Inzicht Vragenlijst , LNCT Laag niveau capaciteiten test , Maslow Need Questionnaire , 
MBTI , MCM Malmberg Competentie Meter , MCT-H Multiculturele Capaciteitentest Hoger  , MCT-M Multiculturele 
Capaciteitentest Middelbaar , Meurs , Mobiliteitsindicator , Motivatietest of Vragenlijst Werkwaarden , MPV (Multiculturele 
Persoonlijkheids Vragenlijst) , MQM5 (Motivational Questionaire) , MSCI , Multiculturele Persoonlijkheidsvragenlijst (MPT)
, NAT '70 , Neo-ffi (Big Five) , NPV(-J) , NVM , OII , Omnibustest , ondernemerstest , OPF Orga’s vragenlijst voor 
Persoonlijke Flexibiliteit , OPQ , Orpheus- NL Big Five , Piccolo , PMT-K , ProSid-PI , Q1000 persoonlijkheid , Q1000 
werksoort en werkgebied , QBF Quick Big Five Persoonlijkheidstest , Qompas ProfielKeuze  , Raven ('Progressive 
Matrices') , SAQI School Attitude Questionnaire Internet  , SBL , SHL , SIG , SIW , SJT E-cartoon , Skit Studiekeuze 
Interesse Test , SPW , SV School Vaardigheden , TAI , TalentenSpectrum , TAT , TBT , Test Orientatie Toets , TKMST Test 
, Values at Work , Van der Maesen en Koch , VCI , Versant , VIH Vragenlijst Interessen Holland , Voor je kiezen! Vmbo' , 
Vragenlijst Werkkwaliteiten , VSI , VWS_internet vragenlijst werkstijlen , VWW Vragenlijst Werkwaarden , VZM Vrije 
Zelfbeschrijvingsmethode , Watson-Glaser/ranra kritisch denken-test , Webcamtest actieve sociale competenties , Werk 
Attitude Vragenlijst , Werk Beleving Vragenlijst , WSI Werk Stress Indicator , WSQ persoonlijkheidsprofiel , ZBV Zelf-
Beoordelings Vragenlijst 



Hoe door het testbos de bomen 
te zien?

inventarisatie van het testaanbod
vaststellen van criteria op testtechnisch 
en testgebruikersniveau
categoriseren en afgrenzen  o.a. op 
toepassingsgebied, vraagstelling, 
doelgroep
zelf zoveel mogelijk maken van tests en 
onderzoek doen bij testuitgevers.



Eerste resultaat...............





Het werken met tests in de 
praktijk

Hoe doe je dat?



Belangrijke aandachtspunten

wat is de vraagstelling?

wat is de doelstelling?

waar is de testkeuze op 
gebaseerd?

wat zijn belangrijke 
kenmerken van de cliënt            



Praktijkaspecten bij testgebruik

test leren kennen
test- en 
normgroepkeuze
test afname/procedure
testinstructie  
testobservatie
testprotocol
testbeoordeling
testnormering
testinterpretatie
test in samenhang met 
andere variabelen

testselectie context

vraagstelling

cliënt



vervolg praktijkaspecten

testuitslag
testrapportage
testinterpretatie/wijze 
van feedback
testnabespreking
testconclusie
testresultaat 
opgenomen in 
eindverslag



Enkele capaciteitentests
“wat kan ik?”

MCT-H 

DAT-HRM 

SHL 
capaciteitentestserie

DVMH (paper/pen)



Enige interessetests
“wat wil ik ?”

AOII

Icares

LIV

BKT-H

Linc



Enige persoonlijkheidstests
“wie ben ik?”

Quick Big Five
Orpheus Big Five
WSQ
NEO-FFI
OPQ32



Tests op gebied van waarden
“wat is voor mij belangrijk?”

vragenlijst Werk 
Waarden

Werk Attitude 
Vragenlijst

Icares Capaz Werk



Hoe zien de testitems er uit?

Enige voorbeelden van items van 
interessetests, achtereenvolgens :
Ilias (met voorbeeld van een 
uitslagprofiel)

Icares (beroepeninteresse en fotoalbum)
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Resultaten testbeoordelingen

57 testbeschrijvingen  van:

15 capaciteitentests

17 interessetests

10 persoonlijkheidstests

6 waarden/motivatietests

9 speciale (niet onder 1 categorie onder te brengen) tests



Indeling per testbeschrijving

1. algemeen (soort, auteur, doel, afnameduur, doelgroep, 
meetpretentie)

2. kwaliteitsbeoordeling (Cotan, normering, validiteit,
betrouwbaarheid, testtechnische handleiding etc.)

3. gebruik (gebruikershandleiding, afnamevorm, rapportage, 
bijzonderheden )

4. gebruiksvoorwaarden (kosten, bevoegdheid 
gebruiker)

5. totaalindruk 



Meer weten?

COTAN
Documentatie van tests 
en testresearch
Indicatiestellingleerling-
gebonden financiering 
mbo
Handboek 
psychodiagnostiek
Diagnostiek bij 
allochtonen
en de Testwijzer voor 
professionals 



Last but not least......

Achter elke score zit een uniek mens, 
wiens loopbaan en leven een 
onomkeerbare wending kan krijgen bij 
een onjuist gebruik van een testuitslag 
of weergave ervan!

Niet alleen de 
score telt!
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