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Inleiding  

In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens het onderzoek naar voren zijn 

gekomen. De scores op de competenties zijn bepaald door alle onderdelen uit het onderzoek 

samen te nemen.  

 

Een competentie kan opgevat worden als het vermogen om resultaat te bereiken in het werk, door 

daarvoor noodzakelijk gedrag te laten zien. Het bezitten van bepaalde competenties kan van veel 

factoren afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld van bepaalde persoonseigenschappen, maar ook van 

vakkennis of andere voor de competentie relevante factoren. In dit rapport wordt weinig aandacht 

besteed aan bijvoorbeeld concrete vakkennis, maar ligt de nadruk op persoonseigenschappen en 

gedrag dat iemand heeft laten zien in de praktijk. Dit ligt aan de basis van toekomstig (werk)gedrag. 

Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin bepaalde competenties 

aanwezig zijn of kunnen worden ontwikkeld.  
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Algemeen werk- en denkniveau  

 

Ver 
beneden-
gemiddel

d  

      
Ver 

boven-ge
middeld  

Algemene cognitieve capaciteiten       
 Verbale capaciteiten       
  - Analogieën       
  - Diagrammen        
  - Woordenschat        
 Cijfermatige capaciteiten       
  - Cijferreeksen        
  - Sommen        
 Figurale capaciteiten       
  - Figuurreeksen        
  - Kubussen       

 

Algemene cognitieve capaciteiten  

Mevrouw Voorbeeld heeft diverse cognitieve tests gemaakt en die geven samen een beeld van haar 

algemeen werk- en denkniveau. Dit beeld is ontstaan door haar scores te vergelijken met die van 

een normgroep van personen die eerder op hetzelfde niveau zijn getest. In vergelijking hiermee zijn 

haar capaciteiten bovengemiddeld. Dit betekent dat zij zich gemakkelijk nieuwe kennis eigen kan 

maken en haar kennis op nieuwe terreinen zal weten toe te passen.  

 

Verbale capaciteiten  

Het verbaal-analytisch vermogen van mevrouw Voorbeeld is ver bovengemiddeld ontwikkeld. Zij 

heeft een bovengemiddelde vaardigheid in het leggen van relaties tussen begrippen. Deze 

vaardigheid is van belang bij het onderkennen van samenhangen en het zien van grote lijnen. 

Redeneren van het algemene naar het specifieke kost haar doorgaans weinig moeite. Daardoor zal 

zij meestal goed in staat zijn om theorie naar praktijk te vertalen of richtlijnen te interpreteren en toe 

te passen. Zij beschikt over een zeer ruime woordenschat, wat bijdraagt aan een sterke 

taalvaardigheid.  

 

Cijfermatige capaciteiten  

De cijfermatige capaciteiten van mevrouw Voorbeeld zijn gemiddeld. Haar vermogen om 

wetmatigheden en trends te ontdekken in cijfermateriaal is bovengemiddeld ontwikkeld. Dit 

vermogen houdt verband met het abstractieniveau dat iemand aankan in de analyse en verwerking 

van cijfermatige gegevens. Uit de testresultaten komt een gemiddelde rekenvaardigheid naar 

voren; dat wil zeggen dat zij in staat is oplossingen voor rekenkundige vraagstukken te bedenken, 
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formules toe te passen, en vlot en nauwkeurig te rekenen.  

 

Figurale capaciteiten  

Mevrouw Voorbeeld beschikt over gemiddelde figurale capaciteiten. Zij is in ver bovengemiddelde 

mate in staat om logisch te redeneren met figuren en abstracte patronen. Dit is onder andere van 

belang bij het ontdekken van verbanden en trends in figuren of schema's. Zij is in ver 

benedengemiddelde mate in staat zich ruimtelijke figuren voor te stellen en deze in gedachten te 

manipuleren. Dit vermogen is onder andere van belang bij het kunnen interpreteren van tekeningen.  
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Gebruikte norm  

Capaciteiten H TPI  MBO  

 


