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Intelligentiescan

Waarom
Een medewerker heeft de ambitie een opleiding te gaan volgen of ‘zwaardere’ functie te gaan uitoefenen. Vaak is
de organisatie al bekend met de vaardigheden, kwaliteiten en minder sterke punten van de medewerker. Punt van
twijfel kan soms zijn of hij/zij voldoende denkkracht in huis heeft voor de beoogde functie of opleiding. Een
Intelligentiescan kan dan een waardevol instrument zijn om hierin meer inzicht te verschaffen.
De Intelligentiescan is er zodoende op gericht het algemeen werk- en denkniveau van de kandidaat in kaart te
brengen. Daarnaast wordt beoordeeld in welke richting (praktisch, analytisch, abstract, cijfermatig, etc.) de
vermogens sterk, dan wel minder sterk ontwikkeld zijn. In een bondig verslag zetten wij het bovenstaande uiteen,
waarbij wij tevens aangeven welk functie- en/ of opleidingsniveau bij de capaciteiten van de kandidaat aansluit.
Vermeld dient te worden dat de kans van slagen in een functie of opleiding door meer variabelen wordt bepaald
dan de intelligentie alleen. Een uitgebreider assessment is nodig om over dergelijke succeskansen uitspraken te
kunnen doen. Kijk voor meer informatie hierover over bij ons Ontwikkel Assessment.
Uitvoering
Voor de intelligentiescan worden meerdere intelligentietests ingezet. Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.
Voorafgaande aan de dag krijgt de kandidaat uitgebreide informatie over wat hij of zij kan verwachten en hoe zich
voor te bereiden.
Rapportage van een Intelligentiescan vindt maximaal drie werkdagen na de onderzoeksdag plaats. Alle
psychologen van Psychologisch Adviesbureau Hof werken volgens de beroepscode en richtlijnen van het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent onder meer dat alle gegevens vertrouwelijk worden
behandeld en het rapport alleen na toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever mag worden verstrekt.
Keurmerken
Alle psychologen van Psychologisch Adviesbureau Hof werken volgens de beroepscode en richtlijnen van het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent onder meer dat alle gegevens vertrouwelijk worden
behandeld en het rapport alleen na toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever mag worden verstrekt.
Schakel Hof in!
Indien u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen.
Onze officemanager of één van onze adviseurs informeert u graag verder. U kunt ons telefonisch bereiken op
030 602 00 00, via ons contactformulier op de website of per email via post@psyhof.nl. U kunt het
telefoonnummer, contactformulier of e-mailadres ook gebruiken om een Intelligentiescan aan te vragen.
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