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Naam: Dhr A. Demo
 

Competentie Test 
Quick Scan

Hier vind je de resultaten van de Competentietest (CT) Quickscan. Deze test 
gaat over je competenties (vaardigheden) die belangrijk zijn in studie en 
werk. De CT Quickscan meet zeven competenties die gaan over je gedrag en 
hoe je omgaat met mensen. Competenties kun je ontwikkelen door te 
oefenen met nieuw of ander gedrag.

De competenties zijn in de figuur hieronder weergegeven, waarbij het pijltje 
aangeeft wat jouw score is op elke competentie. Let op: de test laat zien hoe 
goed jij vindt dat je bent in elke competentie. Je wordt niet vergeleken met 
andere mensen. De competenties worden kort uitgelegd op de volgende 
pagina.

     Minste score                                                                    Beste score*

Initiatief 
nemen/Ondernemen

Flexibiliteit

Plannen en organiseren

Samenwerken

Nauwkeurigheid

Problemen aanpakken

Stressbestendigheid

* Deze test werkt iets anders dan de andere tests in dit assessment. De scores op 
deze test geven namelijk aan hoe goed je bent in elke competentie ten opzichte van 
de andere competenties. Dus: als je hoog scoort op een competentie betekent dit 
volgens de test dat je beter bent in deze competentie dan een andere competentie 
waar je laag op scoort. De scores geven niet aan hoe goed je werkelijk bent in de 
competentie en ook niet hoe goed je bent in de competentie in vergelijking met 
andere mensen.
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Competenties

Initiatief 
nemen/Ondernemen  

Deze competentie zegt iets over of  iemand uit zichzelf actie onderneemt.

Flexibiliteit  Deze competentie geeft aan in hoe goed iemand in staat is om zich open te stellen 
voor nieuwe informatie en zich aan te passen aan nieuwe situaties.

Plannen en organiseren  Deze competentie geeft aan hoe goed iemand het werk kan plannen en organiseren 
om doelen te behalen.

Samenwerken  Deze competentie geeft aan hoe goed iemand in een team of groep kan werken om 
doelen te behalen.

Nauwkeurigheid  Deze competentie meet hoe precies en zorgvuldig iemand werkt.

Problemen aanpakken  Deze competentie zegt iets over hoe goed iemand met problemen omgaat.

Stressbestendigheid  Deze competentie meet of iemand goed kan omgaan met druk en spanning.
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