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Situatie (itemstam)

Een adviseur heeft een klant op kantoor  
uitgenodigd voor een afspraak. De adviseur heeft  
in een file gezeten en komt te laat voor de  
afspraak.

Klant:
“Hè hè, ben je daar eindelijk! Ik heb hier een half  
uur voor niks zitten wachten. Denk je dat ik niks  
beters te doen heb?”



Alternatieven
• Heel vervelend dat je moest wachten, maar dacht je dat ík

het leuk vind om in de file te zitten?

• Het spijt me, ik heb in de file gezeten. Het was echt een
chaos in het verkeer. Wil je een kop koffie, dan gaan we
meteen aan de slag!

• Je kunt er nu wel over klagen, maar het kan gewoon  
gebeuren dat er iemand te laat komt met al die drukte in  
het verkeer.

• Het spijt me verschrikkelijk. Ik ben te laat en dat had me  
niet mogen gebeuren. Je wilt hier toch hopelijk geen klacht  
over indienen?



Indelingen

1. Schriftelijk vs Multimedia







Afbeelding e-cartoon





Indelingen

1. Schriftelijk vs Multimedia
2. Instructie aan kandidaat













Behavioral instructions
• “Would do”
• Typical behavior
• Persoonlijkheid, attitudes  

etc
• Sociale wenselijkheid:

– Zelfbeoordeling: ‘faking’  
speelt een rol

Knowlegde instructions
• “Should do”
• Maximal performance
• Kennis, competenties,  

vaardigheden
• Sociale wenselijkheid:

– Faking is geen issue.
– Weten wat wenselijk is,

daar gaat het juist om.



Indelingen

1. Schriftelijk vs Multimedia
2. Instructie aan kandidaat
3. Antwoordalternatieven vs

open ended antwoorden



Webcamtest



Instruct ie - WCT-SoVa

1 Bevestig



Je komt ‘s ochtends  
op je werk en een  

collega komt naar je  
toe



Goedemorgen, zal ik  
even koffie halen?



Instructie - WCT-SoVa

1 Bevestig



WCT-SoVa

Bevestig



WCT-SoVa

•



Beoordelingsmodule



Eigenschappen

voor- en nadelen van SJT’s



Voordelen SJT’s
• Deelnemers ervaren SJT’s als uitdagend, fair en relevant
Applicant reactions, face validity

• Hoge samenhang met studie- en arbeidsprestaties.
Criteriumvaliditeit, predictieve validiteit

• Toegevoegde waarde bovenop andere methoden
 Incrementele validiteit

• Weinig scoreverschillen tussen bevolkingsgroepen
Adverse impact

• Gunstige eigenschappen gelden in sterkere mate voor
multimedia SJT’s



Hebben SJT’s ook nadelen?
• Niet generiek toepasbaar
 Maatwerk:
Leidinggeven, huisartsen, politie,
sales, ambtenaren Vlaamse
Overheid, Belastingdienst,
Douane, psychologen, adviseurs
werk en inkomen UWV, leraren,  
accountants, verloskundigen,
tandartsen, hulpverleners
jeugdzorg, verpleegkundigen, etc



Wat meten SJT’s eigenlijk?
(constructvaliditeit)

Meeste SJT’s zijn heterogeen van aard.
• Mix van (praktische) intelligentie, persoonlijkheid,

kennis en ervaring.

Recente ontwikkeling: constructgerelateerde SJT’s:
• Persoonlijkheid
• Integriteit
• Critical Thinking



Hoe ontwikkel je een SJT?

Ontwikkeling in 10 stappen



1. Profiel/functie-analyse

Competenties
Niveau  
A

Niveau  
B

Niveau  
C

Niveau  
D

Waardegebonden competenties

Voortdurend verbeteren 2 2 1 1

Samenwerken 2 2 1 1

Klantgerichtheid 2 2 1 1

Betrouwbaarheid 2 1 1 1

Bijkomende competenties

Probleemanalyse 2 1

Initiatief 2 1

Nauwgezetheid 2 1

Oordeelsvorming 2 1

Plannen 2 1 1 1



2. Verzamelen kritieke incidenten



3. Selectie van situaties



4. Schrijven van scripts



5. Verfilmen van situaties



+ inspreken voice-over



6. Implementeren materialen



7. Verzamelen expertoordelen



8. Afnemen bij deelnemers



9. Analyses & bijstelling
+ normering



10. Afnemen in de praktijk



Nieuwe ontwikkelingen





Levensechtheid

Standaardisatie
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