
 

Overzicht mogelijkheden loopbaanonderzoek 1.6 
 Pakket A: Cognitieve 

capaciteiten 

Pakket B: Persoonlijkheid en 

motivatie op werk 

Pakket C: Weerbaarheid Pakket D: Loopbaan en 

interesses 

Bijzonderheden Alle pakketten kunnen worden gecombineerd. 

Doel Je krijgt een indicatie van de 

snelheid van mentale processen, 

zoals het verwerken van 

(nieuwe) informatie. Hierdoor 

krijg je inzicht in de mate van 

leerbaarheid. Er kan een 

algemeen niveau van 

intelligentie worden onderzocht, 

maar ook verschillende facetten 

van de cognitieve capaciteiten 

kunnen in kaart worden 

gebracht. Er wordt gekeken naar 

aanlegfactoren en aangeleerde 

vaardigheden. 

Door middel van het in kaart 

brengen van 

persoonlijkheidskenmerken 

wordt een inschatting gemaakt 

van jouw voorkeursgedrag in de 

werkomgeving en of de 

functievereisten matchen met 

jouw persoonlijkheidsprofiel. 

 

Wanneer de uitgebreide variant 

van dit pakket wordt afgenomen, 

wordt ook gekeken naar 

prestatiemotivatie gericht op 

bedrijfscultuur. 

We onderzoeken jouw mentale 

veerkracht en we kijken naar 

jouw copingstrategieën. Deze 

aspecten geven inzicht in jouw 

weerbaarheid. 

 

Wanneer de uitgebreide variant 

van dit pakket wordt 

afgenomen, worden ook 

psychische klachten in kaart 

gebracht. 

Met dit pakket kijken we naar 

jouw interesses op het gebied 

van loopbaan en carrière. 

Dit pakket wordt meestal in 

combinatie met leerbaarheid 

afgenomen, gezien dat deze 

combinatie van grote invloed is 

op het succes in een functie. 

 

Wanneer de uitgebreide variant 

van dit pakket wordt afgenomen, 

worden je interesses afgezet 

tegen jouw 

persoonlijkheidskenmerken. 

Specifieke 

aandachtspunten 

ADHD / ASS / 

stress / 

comorbiditeit 

andere 

diagnoses 

Door onze psychologische 

expertise kunnen we 

psychopathologie onderscheiden 

van cognitieve capaciteiten en 

de samenhang tussen deze twee 

factoren. 

 

We kunnen eventuele 

begeleiding van het onderzoek 

Door onze psychologische 

expertise kunnen we een 

compleet beeld geven van de 

persoon waarbij 

psychopathologie en 

persoonlijkheid worden 

geïntegreerd.  

We kunnen eventuele 

begeleiding van het onderzoek 

Door onze psychologische 

expertise kunnen we een 

compleet beeld geven van de 

persoon, waarbij 

psychopathologie en 

weerbaarheid worden 

geïntegreerd. 

We kunnen eventuele 

begeleiding van het onderzoek 

Door onze psychologische 

expertise kunnen we goed 

inschatten wat je mogelijke 

beperkingen zijn door je 

diagnose, maar ook juist wat je 

kwaliteiten en competenties zijn. 

Daardoor kunnen we je helpen 

met het verkrijgen van een 

realistisch perspectief ten 



 

aanpassen naar wat je nodig 

hebt vanuit je diagnose.  

aanpassen naar wat je nodig 

hebt vanuit je diagnose. 

aanpassen naar wat je nodig 

hebt vanuit je diagnose. 

aanzien van je 

loopbaaninteresses.  

We kunnen eventuele 

begeleiding van het onderzoek 

aanpassen naar wat je nodig 

hebt vanuit je diagnose. 

Inhoud variant: 

basis 

Cognitieve capaciteiten 

algemeen 

Cognitieve capaciteiten worden 

gemeten, zonder gebruik van 

taal. Er wordt gekeken naar 

aanlegfactoren en aangeleerde 

vaardigheden.  

Persoonlijkheid en motivatie 

gericht op werk 

Werk gerelateerde 

persoonlijkheidskenmerken 

worden in kaart gebracht. 

 

 

Mentale veerkracht en coping 

Copingstrategieën en 

weerbaarheid worden in kaart 

gebracht. 

 

 

Basis interesse onderzoek 

Brengt interesses, kennis en 

vaardigheden in kaart, geeft 

inzicht in iemands 

loopbaanperspectieven. 

 

Inhoud variant: 

uitgebreid 

Cognitieve capaciteiten 

algemeen + beroepskeuze 

gerelateerd 

Aanvullend op het basispakket 

wordt gekeken naar capaciteiten 

gericht op beroepskeuze.  

Persoonlijkheid gericht op werk 

+ prestatiemotivatie 

Aanvullend op het basispakket 

worden persoonlijkheid en 

prestatiemotivatie in kaart 

gebracht. 

Mentale veerkracht + coping + 

psychische klachten die werk 

kunnen beïnvloeden 

Naast het onderzoek naar 

coping en veerkracht worden 

psychische klachten uitgebreid 

onderzocht.  

Interesses worden uitgebreid 

onderzocht + afgezet tegen 

persoonlijkheid 

De onderzochte interesses, 

kennis en vaardigheden worden 

afgezet tegen 

persoonlijkheidskenmerken voor 

nog specifiekere 

loopbaanperspectieven. 

Wijze van 

afname 

Digitaal  + telefonische/f2f intake 

en toelichting verslag 

Digitaal  + telefonische/f2f intake 

en toelichting verslag 

Digitaal  + telefonische/f2f 

intake en toelichting verslag 

Digitaal  + telefonische/f2f intake 

en toelichting verslag 

Afnameduur Basis: 100 - 160 minuten Basis: 100 - 160 minuten Basis:  80 - 140 minuten Basis: 90 - 150 minuten 

Uitgebreid:  afhankelijk van 

subtesten, 90 - 170 minuten 

Uitgebreid: 130 - 190 minuten Uitgebreid: 120 - 180 minuten Uitgebreid: 120 - 180 minuten 

Levertijd 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 

Prijzen  Basis: €161 exclusief btw Basis: €298 exclusief btw Basis: €207 exclusief btw Basis: €219 exclusief btw 

Uitgebreid: €277 exclusief btw Uitgebreid: €360 exclusief btw Uitgebreid: €240 exclusief btw Uitgebreid: €419 exclusief btw 


