Programma Jouw Talent en Geschiktheid (e-assessment)
Het e-assssment is beschikbaar in de Transvorm Loopbaan Portal (TLP) en het Transvorm
Talent Center (TTC).
Transvorm Talentcenter
-Werving/ zij-instroom
-Externe sollicitanten
Transvorm Loopbaan portal
-Eigen medewerkers
-Talent ontwikkeling en behoud
Het e-assessment:
 geeft zicht op de cognitieve capaciteiten van de kandidaat
 geschikt voor ontwikkel- en selectie vraagstukken
Geeft antwoord op de vraag:
o Hoe zal de kandidaat het in de praktijk gaan doen?
o Past het werk –en denk niveau bij de beschikbare functie/opleiding?
o Kan de kandidaat in de toekomst nog doorgroeien?
Het e-assessment kan thuis worden gemaakt (ongeveer 40 minuten). Op locatie kan een
controle afname worden gedaan (15 minuten).
Normgroep
MBO 1-2,
MBO 3-4,
HBO en WO
Inhoud van het e-assessment:
Onderdeel
Meet
Capaciteiten
Algemeen werk- en denkniveau
Intelligentie
Leervermogen
Persoonlijkheid Brengt de persoonlijkheid in
beeld

Drijfveren

Brengt in kaart wat de
kandidaat motiveert
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Vraagstelling
-Hoe makkelijk kan de kandidaat kennis eigen
maken op onderzochte niveau?
-Hoe vlot verwerven kennis toepassen op nieuwe
terreinen?
-Zal de kandidaat succesvol zijn in deze rol
-Welke kwaliteiten kan de kandidaat makkelijk
laten zien
-Welke talenten heeft de kandidaat
-Wat motiveert de kandidaat
-Wat heeft de kandidaat nodig om met plezier
aan het werk te blijven
-Passen de motivatie kenmerken van de
kandidaat bij de deze
functie/werkomgeving/cultuur

Online trainingsprogramma:
Om het e-assessment te kunnen inzetten volg je een online training zodat jet het instrument
op de juiste wijze kunt inzetten. De training bestaat uit verantwoord testgebruik, Capaciteiten
en persoonlijkheid. Nadat je de training succesvol hebt afgerond krijg je toegang tot alle
modules en programma’s in het Transvorm Loopbaan Portal en Transvorm Talent Center.
Hoe werkt het online trainingsprogramma?
Indien je het e-assessment wil inzetten neem je contact op met Transvorm. Je ontvangt dan
via de mail een activatiemail. Hierin vind je de link waarmee je de eerste keer kunt inloggen
op het online trainingsplatform. Je maakt je wachtwoord aan en kunt aan de slag. Heb je de
activatiemail niet ontvangen, check dan eerst even je spam filter. Als je een tweede keer wilt
inloggen, gebruik je de volgende URL: https://q1000.nl/kennisplatform-eelloo.
Oefening baart kunst
Wil je een demo van een specifieke test of vragenlijst om zelf uit te proberen, kijk dan eerst
op het kennisplatform waar je een account voor hebt gekregen om je te certificeren. Je kunt
hier vrijblijvend de meeste van onze instrumenten uitproberen. Staat het instrument van je
keuze er niet bij? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Transvorm
Kostenplaatje
Alle leden van Transvorm die pakket 2 afnemen kunnen gebruik maken van de
basisprogramma’s in TTC en TLP.
-Afname van het e-assessment is € 69,25 excl. 21% BTW per kandidaat gestart programma
-Online training kost €82,40 ecxl. 21% BTW per consultant
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