
Heb je vragen over ons onderzoek of wil je van 

gedachten wisselen over de wensen en behoeften 

van studenten of starters? 

Neem dan contact op met: 

• Mirjam Bahlmann (mtc@qompas.nl)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
zonder bronvermelding gebruikt worden.
© 2021 Qompas, Leiden

Benieuwd naar alle tips en ervaringen van deze werkgevers? Lees hier het hele interview.
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Postbus 1100 
2302 BC Leiden

071 581 55 81
info@qompas.nl

Voor- en nadelen van 
assessments

Assessment onderdelen

Bronvermelding

Tips van ervaren werkgevers 
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Figuur 1: Assessments. Studenten en werkzoekende starters met 
een mening over assessments:  N = 1.022..

Figuur 2: Assessments: Meningen studenten: n=753 Figuur 3: Assessments: Meningen studenten: n=753

Samengevat

April 2021

Assessments: 
Wat vinden 
studenten en 
starters ervan 
en wat is de 
meerwaarde?
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“Als ik een assessment moet maken als onderdeel 
van het sollicitatieproces, solliciteer ik niet”

Solliciteert niet als een assessment onderdeel 
is van het sollicitatieproces

Solliciteert niet als een assessment onderdeel 
is van het sollicitatieproces

Colofon

Wat vinden studenten en starters? 

Is het maken van een assessment als onderdeel van 

de sollicitatieprocedure een belemmering om te 

solliciteren voor studenten en starters?

In 2020 deden we onderzoek naar de eerste 

stappen op de arbeidsmarkt onder studenten en 

starters. 1022 studenten en starters gaven hun 

mening over assessments. 

Van de studenten en werkzoekende starters 

geeft 11% aan niet te solliciteren als hij of zij een 

assessment moet maken. De rest laat zich er niet 

door weerhouden. Van deze 11% geeft driekwart 

aan bang te zijn om door de druk van het 

assessment de kans op de baan te verkleinen. Van 

de studenten en starters die zich er niet door laten 

weerhouden denkt ook 37% dat de druk hun kans op 

de baan verkleint.

Kortom: De meerderheid van de studenten en 

starters zien assessments niet als belemmering. 

Echter denken wel veel studenten en starters dat 

het de kans op de baan verkleint. Als werkgever loop 

je dus een klein risico dat je sollicitanten misloopt als 

je gebruik maakt van assessments.

Ja Nee

89%

11%

Ook vonden we een verschil in mening over 

assessments tussen hbo en wo studenten. Hbo’ers 

laten zich vaker weerhouden van solliciteren als ze 

een assessment moeten doen dan wo’ers

Bij hbo’ers geeft 15,2% aan niet te solliciteren als een 

assessment onderdeel is van het sollicitatieproces. 

Bij wo’ers ligt dit percentage op 9,3%..
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Tijdens een assessment wordt de sollicitant 

beoordeeld aan de hand van diverse testen, zoals 

interviews, capaciteitentests, persoonlijkheidstesten 

en praktijkopdrachten. Afhankelijk van de te 

vervullen functie is het soms één van de vier en soms 

een combinatie van verschillende onderdelen. Wat 

de vier testen precies inhouden hebben wij voor je 

samengevat.

• Interview
Een assessmentronde begint meestal met een 

gesprek met een psycholoog of medewerker. 

Aan de hand van het cv van de sollicitant 

worden zaken als motivatie, interesses, ambities 

en vaardigheden besproken. Het doel van dit 

onderdeel is om de sollicitant echt goed te 

leren kennen. Er wordt dieper op onderwerpen 

ingegaan dan in de voorgaande gesprekken.

• Capaciteitentests
Om te kijken of de sollicitant geschikt is voor 

de functie, wordt in de sollicitatieprocedure 

veelvuldig gebruik gemaakt van 

capaciteitentests. Dit zijn een soort 

intelligentietests die een beroep doen op het 

denkvermogen van de kandidaat. Het doel 

is niet direct het uitrekenen van de IQ-score, 

maar om te kijken hoe de kandidaat presteert in 

vergelijking met andere kandidaten en om te zien 

of het denkniveau overeenkomt met de functie 

waarop wordt gesolliciteerd. De capaciteitentest 

bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

 o Verbale analogieën 

 o Cijferreeksen

 o Ruimtelijk inzicht

 o Figuurklassen

Voorbeelden van capaciteitentests vind je in onze 

sollicitatiegids: https://carrierestart.qompas.nl/

sollicitatiegids-aanvragen

• Persoonlijkheidstesten
Naast intelligentietests om het denkvermogen 

van de sollicitant te testen, bestaan er ook tests 

om persoonlijkheid te meten. Hierbij gaat het om 

het kennen, herkennen en hanteren van eigen en 

andermans emoties en karaktereigenschappen. 

Een persoonlijkheidstest geeft inzicht in 

wat voor soort persoon de sollicitant is. Als 

werkgever wil je weten welk karakteristiek 

gedrag de kandidaat vertoont en in welke mate 

dit aansluit op de gestelde functie-eisen. Een 

persoonlijkheidsvragenlijst is een hulpmiddel 

om de informatie die de sollicitant geeft op 

een systematische en betrouwbare manier te 

verzamelen.

• Praktijkopdrachten
Praktijkopdrachten doen geen beroep op 

specifieke kennis van een bepaald onderwerp, 

maar richten zich op vaardigheden. In de 

oefeningen wordt gedrag opgeroepen dat 

relevant is voor het succesvol vervullen van de 

functie. De achterliggende gedachte is dat 

eerder vertoond gedrag de beste voorspeller 

is van toekomstig gedrag. Hierdoor wordt 

een assessment gezien als een objectieve 

meetmethode.

Voordelen

• Uit diverse onderzoeken blijkt dat een   

 assessment beter de geschiktheid voor een   

 functie bepaalt dan een brief, cv of    

 sollicitatiegesprek. 

• Assessments geven jou als werkgever een indruk  

 over wie de sollicitant is en wat hij/zij kan.

• De kennis, capaciteiten, vaardigheden en   

 karaktereigenschappen van de sollicitant komen  

 beter naar boven dan in één of twee relatief   

 korte gesprekken. 

• Een assessment geeft recruiters extra zekerheid  

 over de functiegeschiktheid van de sollicitant. 

• Een assessment functioneert als een mooi   

 objectief hulpmiddel en extra sollicitatietool.   

 Hoe beter je de geschiktheid van de kandidaat  

 test, hoe kleiner de kans dat de sollicitant na   

 aanname niet volgens verwachting presteert. 

 De tests wijzen immers de functiegeschiktheid  

 van de sollicitant uit.

 

Nadelen: 

• 1 op de 10 starters solliciteert niet als  een   

 assessment een onderdeel is van de    

 sollicitatieprocedure. 

• Assessments kosten geld. Vaak wordt er veel tijd  

 en menskracht in assessments gestoken.   

 Bij het opzetten en uitvoeren van assessments 

 komen dus veel kosten kijken. Toch blijkt uit   

 diverse onderzoeken dat je met een assessment  

 goed de functiegeschiktheid kan meten.   

 Wanneer het gebruik van assessments zorgt voor  

 een langdurig productief personeelsbestand zijn  

 deze kosten dus ook snel weer terugverdiend. 

• Het is soms lastig om te bepalen welk type   

 assessment er moet worden toegepast om de  

 geschiktheid voor een bepaalde functie te   

 meten. De vragen, cases en opdrachten moeten  

 passen bij de functie waarop wordt 

 gesolliciteerd.

Het assessment vormt een aanvulling op het 

traditionele cv en sollicitatiegesprek. Het doel is 

hetzelfde: het selecteren van de juiste persoon voor 

een functie. Toch blijft de vraag: waarom moet je 

wel of juist niet gebruik maken van assessments als 

werkgever? Wij hebben de voornaamste voor- en 

nadelen van assessments voor je op een rijtje gezet:

Tip: Onderzoek ook je eigen 
personeelsbestand met assessments
Je kunt met assessments ook veel andere 

analyses doen. Bijvoorbeeld een onderzoek 

naar de competenties van de mensen 

die je al gedurende een periode hebt 

aangenomen. Dat kan verrassend zijn. Zo kun 

je ook zien welke competenties je als bedrijf 

nog mist. 

Tip: Bedenk van tevoren goed wat je 
eruit wilt halen
Een assessment is alleen nuttig als je besluit 

er iets mee te doen. Als je de uitkomst 

negeert voegt het niets toe. En dan is het een 

te duur selectiemiddel. Als je het gebruikt 

als nulmeting kan het zeker nuttig zijn maar 

dan is het geen selectietool. Dan meet je de 

voortgang van een kandidaat die je al hebt 

aangenomen.  

Steeds vaker maken werkgevers gebruik van 

assessments om te onderzoeken of sollicitanten over 

de competenties en eigenschappen beschikken die 

nodig zijn voor de te vervullen functie. Tijdens een 

assessment wordt concreet gedrag en intelligentie 

geobserveerd en gemeten. Met behulp van de 

resultaten doen werkgevers voorspellingen over de 

functiegeschiktheid. 

Ondanks de stijgende populariteit van het inzetten 

van assessments is er nog veel onduidelijkheid 

over deze selectiemethode bij werkgevers. Is het 

maken van een assessment als onderdeel van 

de sollicitatieprocedure een belemmering om te 

solliciteren voor studenten en starters? Wat is de 

meerwaarde van assessments? Wat adviseren 

werkgevers die ervaren zijn in het gebruik van 

assessments? En welke assessment onderdelen 

bestaan er eigenlijk? Wij hebben alles voor je op 

een rijtje gezet. 
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•De meerderheid van de studenten en starters 

zien assessments niet als belemmering. Echter 

denken wel veel studenten en starters dat het de 

kans op de baan verkleint. Als werkgever loop je 

dus een klein risico dat je sollicitanten misloopt 

als je gebruik maakt van assessments. Hbo’ers 

laten zich vaker weerhouden van solliciteren als 

ze een assessment moeten doen dan wo’ers. 

Voor een interview spraken wij met TNO en 

Eurofins, twee werkgevers die veel ervaring 

hebben met het gebruik van assessments. 

Een van de tips die TNO geeft is dat je met 

assessments ook je eigen personeelbestand 

kan testen. Eurofins geeft als tip om goed van 

tevoren te bedenken wat je met assessments wilt 

bereiken en dat je de uitkomst ook daadwerkelijk 

moet gebruiken. Als je de uitkomst negeert voegt 

het niets toe.

Assessments brengen zowel voor en nadelen met 

zich mee. Zo zijn assessments bewezen effectief 

in het bepalen van functiegeschiktheid en 

bieden ze een goed objectief hulpmiddel bij een 

sollicitatieprocedure. Toch kunnen assessments 

ook de drempel om te gaan solliciteren verhogen, 

brengen ze hoge kosten met zich mee en is het 

lastig om per functie het juiste assessmenttype te 

bepalen. 

Tijdens een assessment wordt de sollicitant 

objectief beoordeeld aan de hand van diverse 

testen, zoals interviews, capaciteitentests, 

persoonlijkheidstesten en praktijkopdrachten. 

Afhankelijk van de te vervullen functie is het soms 

een van de vier en soms een combinatie van 

verschillende onderdelen.

Carrièrestart.qompas.nl

Het nationale campusonderzoek 2020: eerste stappen op de arbeidsmarkt

Sollicitatiegids 2020/2021

37% denkt 
dat de druk 

van een assessment 
de kans op een 
baan verkleint

Hbo’ers 
laten zich vaker 

weerhouden van 
solliciteren als ze een 
assessment moeten 

doen dan wo’ers

Uit diverse 
onderzoeken blijkt 

dat een assessment 
beter de geschiktheid 

voor een functie bepaalt 
dan een brief, cv of 
sollicitatiegesprek

1 op de 10 
starters solliciteert 

niet als een assessment 
een onderdeel is van de 

sollicitatieprocedure

Je kunt met 
assessments 

ook veel andere 
analyses doen

Als je de 
uitkomst negeert 

voegt het niets toe. 
En dan is het 
een te duur 

selectiemiddel

recruitertip recruitertip

https://www.qompas.nl/actueel/kies-het-assessment-dat-bij-jouw-bedrijf-past/2758/
https://carrierestart.qompas.nl/sollicitatiegids-aanvragen
https://carrierestart.qompas.nl/sollicitatiegids-aanvragen
https://carrierestart.qompas.nl/
https://www.qompas.nl/actueel/hetcampusonderzoek-2020-eerste-stappen-opde-arbeidsmarkt/2526/
https://carrierestart.qompas.nl/sollicitatiegids-aanvragen

