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Capaciteitenonderzoek  
 
Het onderzoek geeft antwoord op vragen zoals 

 welke schoolniveau kun je aan?  
 wat zijn je capaciteiten voor één van de profielkeuzes?  
 op welk niveau kun jij een studie aan? 
 ben je praktisch of theoretisch in je denken? 
 hoe technisch ben je? 

 
Voor wie  
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten. 
 
Wat is het  
Een testserie over verstandelijke capaciteiten en vaardigheden. Het gaat dan om bijvoorbeeld logisch 
redeneren, ruimtelijk inzicht, technisch inzicht, spellingsvaardigheid, taalgevoeligheid, rekeninzicht, 
rekenvaardigheden en woordenschat. Ook wordt een niveau-aanduiding gegeven van je 
verstandelijke capaciteiten als geheel. Je prestaties worden vergeleken met het gewenste niveau of 
met het niveau waarmee je het beste vergeleken kunt worden. 
 
Wat levert het op 
Een scherp beeld van je sterke en zwakke kanten in je verstandelijke aanleg. Hiermee kan onze 
adviseur een reële inschatting maken wat voor jou wel of niet haalbaar is.  
 
Werkwijze 
De testbatterij maak je na instructie online in je eigen omgeving. Onze testassistente staat stand-by 
om eventuele vragen te beantwoorden. Als je wilt kun je de testafname ook op één van onze 26 
uitvoeringslocaties maken.  
 
Nadat onze adviseur de resultaten heeft bekeken volgt een gesprek met jou en eventueel je 
ouders/verzorgers. Daarin geeft onze adviseur een uitgebreide toelichting op alle resultaten en 
bespreken we met jou wat je capaciteiten zijn en op welk niveau je kunt functioneren.  
 
 De testafname duurt 2½ tot 3 uur. 
 
Eindresultaat 

 een rapportage met grafische weergave van je resultaten met een toelichting op de 
onderdelen 

 een advies over het voor jou meest geschikte niveau van onderwijs/studie 
  

Meer informatie  
Wil je meer weten over het capaciteitenonderzoek of een afspraak maken? Bel 0182-382064, mail 
naar  info@omega-adviseurs.nl of vul het contactformulier in op onze website  
www.omega-adviseurs.nl 
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