ALGEMENE CAPACITEITSPROEVEN
CAPACITEITSTESTEN
Capaciteitsproeven meten de intellectuele mogelijkheden van een persoon.
Het gaat dus niet om de verworven kennis. Intelligentie bestaat uit verschillende verstandelijke
vermogens (verbaal redeneervermogen, ruimtelijk redeneervermogen en numeriek
redeneervermogen) die we in de algemene capaciteitsproef apart meten.
Deze testen zijn tijdsgebonden en adaptief. De kandidaten maken de opgaven onder tijdsdruk
en de test houdt rekening met het antwoordgedrag. De algemene capaciteitsproeven van
CC Select zijn wetenschappelijk getest en onderbouwd.

Wanneer voert u capaciteitsproeven uit?
In het bijzonder voor functies waarbij u ervoor kiest om de
diplomavereisten weg te laten of in te perken (bijvoorbeeld
voor knelpuntberoepen) zijn capaciteitsproeven aangewezen.
Kandidaten moeten dan voor de proef een vooraf bepaalde
minimumscore halen om toegelaten te worden tot de selectieprocedure. Capaciteitsproeven vormen een vast onderdeel
van onze assessments.

Wat leert u het resultaat?
Het resultaat van de capaciteitstest geeft u een beeld van de
verschillende vaardigheden en het intellectueel vermogen
van uw kandidaat. We nemen de testen af op verschillende
niveaus, afhankelijk van het functieniveau van de vacature.

WAAROM
CC SELECT?
CC Select bestaat uit een gepassioneerd
en professioneel team van psychologen,
gespecialiseerd in coaching en/of loopbaanontwikkeling. We hebben een sterke expertise
binnen lokale overheden en/of de zorg- en welzijnssector. CC Select geeft u advies op maat en
hanteert een warme aanpak. Graag bouwen we
met u een vertrouwensrelatie op en denken we
samen met u na op de lange termijn. We streven
ernaar om uw waardevolle krachten zolang
mogelijk bij u te houden. CC Select staat voor
open communicatie en een betrokken, warme
aanpak met een breed draagvlak.

De individuele scores vergelijken we met de scores van de
normgroep en zo kunnen we een bepaalde waarde toekennen. De normgroep is een referentiegroep van testpersonen
met hetzelfde opleidingsniveau. Door deze vergelijking krijgt
u inzicht in hoe uw kandidaat zich verhoudt tot de normgroep
en waar hij of zij gelijk, sterker of zwakker scoort.

BENIEUWD WAT CC SELECT VOOR U
KAN BETEKENEN?

Neem contact op via info@ccselect.be
of 02 467 35 40. We helpen u graag verder.
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