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Goedkope en populaire instrumenten

Selectie-instrumenten

1. CV of sollicitatieformulier

2. Selectie-interview

3. Intuïtie, buikgevoel of aanvoelen

4. Referenties

5. Backgroundchecks (Google, Facebook)





“Het beoordelen van een CV is 

objectief omdat het enkel gebaseerd is 

op feiten.”

Akkoord Niet akkoord



CV-beoordelingsfouten door …

… veronderstellingen en vooroordelen

Enkele voorbeelden

Stereotypering & discriminatie

Halo-effect

Horn-effect

Similar-to-me-effect

Objectieve overkwalificatie

…



“Het inwinnen van referenties bij 

vorige werkgevers is nuttig.”

Akkoord Niet akkoord



Referenties

– Lage betrouwbaarheid/standaardisatie

– Lagere voorspellende waarde

Oplossing: gestructureerde, competentie-

of gedragsgerichte referenties



“Ik tik wel eens de naam van een sollicitant 

in Google in om te zien wat er verschijnt 

over die persoon.”   

Akkoord Niet akkoord



“Facebook kan een nuttig instrument zijn 

om kandidaten te screenen.”   

Akkoord Niet akkoord





Facebook als selectiemethode

Correlatie tussen facebook-evaluaties en

… evaluaties van leidinggevenden -.13 tot -.04

… verloopintenties -.05 tot .00

… feitelijk verloop -.01 tot .01

Geen extra voorspeller bovenop traditionele instrumenten.

Vrouwen en blanken in het voordeel.

Bron: Van Iddekinge et al. (2013). Social media for selection? Validity 

and adverse impact potential of a Facebook-based assessment. 

Journal of Management, DOI: 10.1177/0149206313515524.
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“Een interview is de beste methode om 

sollicitanten te screenen.”  

Akkoord Niet akkoord



Ongestructureerd interview

= losse, vrije babbel

• Niet gestandaardiseerd

• Structuur en vragen liggen niet op voorhand vast

• Geen gestandaardiseerde manier om te scoren

• Geen beoordeling van competenties

�Veel ‘buikgevoel’ en intuïtie

�Veel kans op beoordelingsfouten



Ongestructureerd interview

Voorbeeldvragen:
• Wat zijn uw sterke & zwakke punten?

• Drinkt U thee of koffie?

• Welke boek heeft u recent gelezen?

• Ben je iemand die graag de leiding neemt?

• Hoe sta je tegenover weekendwerk?

• Wat gaat U vertellen over hoe U presteerde op 
dit interview aan uw partner?

• …



Beoordelingsfouten

• Halo-effect

• Horneffect

• Contrasteffect

• Eerste indrukeffect of primacy

• Mildheidstendens

• Strengheidstendens

• Centrale tendentie

• Projectie / similar-to-me

• Stereotypering

• Paard van Troje-effect

= Selectieve perceptie

Oplossingen: 

• Voldoende info 

verzamelen (tijd)

• Gestructureerder

interviewen

• Meer interviewers

• Training



Gestructureerd interviewen: wat?

Gestandaardiseerd

Inhoud/vragen liggen vast

Hogere betrouwbaarheid

Betere voorspellingen

Vaste ‘structuur’ Gebaseerd op functie-analyse





Cognitieve vaardigheidstesten



Cognitieve vaardigheidstesten



Cognitieve vaardigheidstesten

Voordelen Nadelen

Hoge predictieve

validiteit (.51)

Negatieve reacties; 

jobrelevantie?

Betrouwbaar Bias tov

minderheidsgroepen

Adaptieve testen

Gecontextualiseerde

testen

Online afstandstesten Testveiligheid?



Persoonlijkheidsvragenlijsten



Persoonlijkheidsvragenlijsten

Voordelen Nadelen

Redelijke predictieve

validiteit (.23)

Negatieve reacties; 

jobrelevantie?

Sociale wenselijkheid?

Gecontextualiseerde

vragenlijsten





Gestructureerde, competentiegerichte vragen

Stel: Je werkt al jaren aan het loket van 

een bank. Een klant heeft echter een vraag 

over een transactie waarmee je toch ietwat 

minder vertrouwd bent. Wat zou je doen ?

Kan je een voorbeeld geven van een 

situatie uit het recente verleden wanneer je 

een medewerker, die ouder is dan jou, op 

een belangrijke manier in zijn werk hebt 

geholpen?
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Assessment centers



Assessment centers

Voordelen Nadelen

Goede voorspeller (.37) Interbeoordelaars-

betrouwbaarheid

Positieve reacties Opgeleide assessoren

Weinig tot geen bias Duur (tijd, personeel, …)



SJT



Situationele beoordelingstesten

Bron: Unilin business game

Praktijkvoorbeelden



























Soorten Situationele beoordelingstesten





Gebruik



Situationele beoordelingstesten: voordelen







PWO 2014-2015: SJTs in de Vlaamse praktijk

PWO project: Situationele testen in 

de selectiepraktijk

______________________________

Een verkennend onderzoek naar de 

kwantiteit en kwaliteit van 

toepassing in Vlaanderen



Gebruikersgroep

Wetenschappelijke peter: 

� Filip Lievens 

� Jan Corstjens

Externe partners: 

� ArcelorMittal (Tim De Kezel)

� Bpost (Danny Van den Bossche)

� Defensie (Françoise Bertrand en Vicky De Nil)

� Federale Politie (Katja De Wolf)

� Howest (Dominiek Van den Bussche)

� KBC (Reiner Van den Steen & Sophie Van Der Beken)

� Securex (David Ducheyne & Stefaan Arryn)



Resultaten in een notendop

• Tot nu toe weinig gebruik in Vlaanderen

• Wel interesse

• Gebrek aan kennis

• Gebrek aan handvaten om te ontwikkelen en te 

implementeren

• Willen ontwikkelingsproces wel graag deels in eigen 

handen





• Doel van de test

• Formaat van de test

• Competenties

• Aantal items

• Doelgroep

• Functiespecifiek/generiek/construct-

gebaseerd/…

• Betrokkenen 

• …



• Kritische incidenten methode

• STAR:

– Situatie

– Taak

– Actie

– Resultaat
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S.T.A.R.- model

Een SITUATIE uit 

het recente 

verleden laten 

beschrijven

waarin 

kandidaat 

een 

specifieke rol 

& TAAK had

die specifiek 

RESULAAT 

hadden.

specifieke 

ACTIES 

ondernam
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Hoe situatiebeschrijvingen 

en antwoordopties 

verzamelen?
_______________________________________________

De kritische incidentenmethode:

OEFENING
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• Flanagan (1954)

• Specifieke en actuele voorbeelden waarin functiehouders uitstekende 

(efficiënt) of onaanvaardbare (inefficiënt) gedragingen stelden

• SMEs

• 3 voorwaarden:

– Context

– Gedrag

– Gevolgen

• Gebruik van prompts (kader 2.2)

• Nadeel: routinetaken worden soms vergeten

• Nadien vertaling naar meer algemene situaties/taken/gedragingen = 

abstractie maken

Kritische incidenten
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• Wat meet je eigenlijk met dat item? 1 competentie of ‘vanalles’? (~ 

feedback geven)

• Is het correcte antwoord niet te overduidelijk? Is sociale wenselijkheid

een probleem?

• Zijn er bepaalde dilemma’s ingebouwd?

• Is er slechts 1 correct antwoord of zijn sommige reacties even goed?

• Is het ‘goede’ en ‘slechte’ gedrag afhankelijk van de context? Staan er

voldoende details in het item om te oordelen?

• Is het item niet te ‘zwaar’ of te cognitief belastend?

• Staat er jargon in het item?

• Kunnen mensen zonder ervaring en mensen buiten de organisatie de 

situatie begrijpen?

• Hebben kansengroepen een kans?

• Kan je het item gemakkelijk in een videofragment gieten?

• Zijn de alternatieven ongeveer even lang?

• …

� veel zaken waar je rekening mee moet houden

Kritische incidenten



• Would do vs should do vs best/worst

• 1 antwoord kiezen of Likert-formaat

• SMEs � scoringssleutel

• deviatiescores

• Corrigeren voor antwoordtendenties





Inhoudsvaliditeit Criteriumvaliditeit Constructvaliditeit

Betrouwbaarheid Attractiviteit Adverse impact

Normering
Programmering & 
technische testing
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Toepassing binnen andere 

domeinen?
_______________________________________________

Brainstorm
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Contact
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