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Career Scan – Frequently Asked Questions 

 

Stap 1: Persoonlijke gegevens 
 

1. Ik vind het lastig om te bepalen onder welk loopbaanveld mijn functie valt.  

Lees eerst de omschrijvingen van alle loopbaanvelden. Neem ook de voorbeeldfuncties goed 

door. Bepaal welke van de voorbeeldfuncties het meeste lijkt op uw eigen functie. Kies 

uiteindelijk dat loopbaanveld dat zowel wat betreft de omschrijving van het loopbaanveld als 

de voorbeeldfuncties uw huidige functie het meeste benadert. Als uw functie onder meer dan 

één loopbaanveld valt, kies dan het loopbaanveld waar u het grootste deel van uw tijd aan 

besteedt. Lukt het u niet om de keuze te maken, vraag dan zo mogelijk uw leidinggevende om 

hulp. Vul de Career Scan pas in als u weet welk veld u moet kiezen. 

 

2. Geef ik ook leiding als ik zo nu en dan mijn leidinggevende vervang of projectleider 

ben? 

Voor deze Career Scan geldt dat u leiding geeft wanneer u verantwoordelijk bent voor de 

prestaties van medewerkers en functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen voert. Als 

u zo nu en dan uw leidinggevende vervangt of projectleider bent, geeft u voor de Career Scan 

geen leiding. 

 

3. Welke vorige functie moet ik kiezen? Ik weet namelijk van een aantal vorige functies 

nog goed wat ik moest doen, wat ik daarvan vond en waar ik goed in was.  

Kies die functie waar u de meest uitgesproken herinneringen aan heeft: bijvoorbeeld omdat u 

dit werk met opvallend veel plezier of juist met opvallend weinig plezier heeft gedaan.  

 

4. Ik heb een diploma op een MBO-niveau, maar volg een HBO-opleiding. Welke 

opleiding moet ik nu invullen? 

Vul de hoogste opleiding in die u helemaal heeft afgerond, dus waarvoor u ook een diploma 

heeft ontvangen. 

 

5. Wat gebeurt er met de informatie die ik geef over mijn leeftijd en opleidingsniveau? 

Deze informatie kan verder worden gebruikt voor onderzoek (bijvoorbeeld onderzoek naar 

verschillen tussen organisaties of afdelingen). Ook worden eventueel normgroepen 

opgebouwd (hiermee kunnen scores van mensen die later deze vragenlijst invullen, worden 

vergeleken met scores van een grote groep van mensen die vergelijkbaar is wat betreft 

bijvoorbeeld leeftijd of opleiding). Doordat de informatie anoniem wordt opgeslagen, kan geen 

verband meer worden gelegd tussen deze informatie en u als persoon. 
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Stap 2: Persoonlijkheid 
 

1. Bij vrienden en familie ben ik anders dan op mijn werk. Hoe moet ik de vragenlijst 

invullen? 

In deze vragenlijst gaat het erom hoe u zich in uw werksituatie gedraagt. Houd bij het invullen 

van de vragen dan ook steeds uw werksituatie in gedachten.  

 

2. Ik gedraag me in de ene situatie anders dan in de andere situatie. Welk gedrag moet 

ik kiezen? 

Het gaat erom welk gedrag u in het merendeel van de situaties laat zien. Ga daarom voor 

uzelf na hoe u zich meestal gedraagt in uw werk.  

 

 

Stap 3: Waarden 

 

1. De ene keer vind ik een bepaalde uitspraak heel belangrijk, terwijl ik de andere keer 

toch de voorkeur geef aan een andere uitspraak. Hoe kan dat? 

Elke uitspraak wordt vergeleken met verschillende soorten andere uitspraken. Zo wordt u als 

het ware ‘gedwongen’ om steeds opnieuw te kiezen tussen deze waarde en een hele andere 

waarde. Bijvoorbeeld: u vindt drop misschien lekkerder dan zuurtjes, maar als u kunt kiezen 

tussen drop en chocolade kiest u wellicht de chocolade. Zo komt ook uit deze vragenlijst 

uiteindelijk naar voren wat u nu echt het meest belangrijk vindt. 

 

2. Soms staat er iets dat wel kenmerkend is voor mijn huidige baan, maar dat ik 

eigenlijk niet zo belangrijk vind. Wat moet ik invullen? 

Het gaat er echt om hoe belangrijk u iets vindt: wat kiest u in uw ideale baan? Of dit wel of 

niet kenmerkend is voor uw huidige baan of voor een vorige baan doet er in dit geval niet toe. 

 

3. Ik vind soms allebei de uitspraken belangrijk. Wat moet ik nu invullen? 

Ga eerst goed na of in uw ideale baan één van beide uitspraken voor u belangrijker is dan de 

andere. Vindt u beide uitspraken precies even belangrijk, kies dan het middelste antwoord. 

 

4. Wat ik op dit moment het belangrijkste vind, hoef ik toch niet altijd het belangrijkste 

te vinden?  

De waarden waar het hier om gaat, zijn echte loopbaan’ankers’: het zijn voorkeuren voor 

werksituaties die zich al vroeg in uw werkende leven hebben ‘verankerd’. Hoewel hier in de 

loop van de tijd best enige verschuivingen in kunnen optreden, zijn deze verschuivingen vaak 

klein.  Uw belangrijkste waarden veranderen niet zomaar: dit is tenslotte wat u écht belangrijk 

vindt. 
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Stap 4: Competenties 
 

1. Soms staat er iets dat ik wel heel belangrijk vind, maar zelf eigenlijk niet vaak doe. 

Wat moet ik invullen? 

In dit onderdeel gaat het erom welk gedrag u daadwerkelijk heeft laten zien in uw werk, niet 

hoe belangrijk u dit gedrag vindt. 

 

2. Ik zie de samenvatting van mijn eigen antwoorden over mijn gedrag. Wat moet ik 

hiermee doen? 

Deze samenvatting is alleen bedoeld om u een indruk te geven van uw eigen mening over uw 

gedrag. U kunt er op dit moment nog voor kiezen om ook andere mensen naar hun mening te 

vragen over uw gedrag. Kies hiervoor de optie ‘Wat vinden anderen?’. 

 

3. Waarom zou ik ook anderen vragen om een vragenlijst in te vullen? Ik weet zelf best 

hoe ik me gedraag. 

U krijgt altijd een beter advies wanneer u ook anderen de vragenlijst laat invullen dan wanneer 

u alleen uw eigen mening geeft. Over het algemeen ‘overschatten’ mensen hun eigen gedrag 

namelijk vaak: de scores die zij zichzelf geven, zijn vaak hoger dan de scores die mensen uit 

hun omgeving hen geven. Maar er zijn ook mensen die juist kritischer zijn over hun eigen 

gedrag dan anderen. De beste manier om te zien hoe sterk uw eigen oordeel afwijkt van dat 

van uw omgeving, is daarom om deze lijst ook door anderen te laten invullen.  

 

4. Krijgen mijn respondenten en ik dezelfde vragenlijst? 

Ja: deze vragenlijst is samengesteld op basis van gedrag dat belangrijk is om u een zo goed 

mogelijk advies te kunnen geven over uw loopbaan. De vragen die respondenten 

beantwoorden, zijn daarom dezelfde als die u zelf beantwoordt. 

 

5. Moet ik respondenten uit elke respondentgroep kiezen (leidinggevende, medewerker, 

collega en klant)? 

Het is niet verplicht, maar wel aan te raden. De kwaliteit van de feedback neemt toe als u 

respondenten uit alle vier de respondentgroepen betrekt. 

 

6. Mag ik ook mensen uit mijn privé-leven vragen als respondent? Zij kennen mij 

tenslotte het beste. 

Bij deze vragenlijst gaat het om gedrag dat u laat zien in uw werk. Mensen uit uw privé-leven 

kunnen niet zien hoe u zich in uw werk gedraagt. Vraag daarom alleen mensen uit uw 

werkomgeving die goed zicht hebben op het gedrag dat u laat zien in uw werk. Op deze 

manier krijgt u immers zo goed mogelijke feedback over hoe uw werkgedrag wordt ervaren 

door mensen uit uw werkomgeving. 
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7. Welke instructie geef ik mijn respondenten? 

Benadruk in ieder geval dat u graag eerlijke feedback wilt krijgen om uw functioneren te 

kunnen verbeteren. Geef ook aan welke respondentgroep de respondent moet invullen (is de 

respondent een leidinggevende, collega, medewerker of klant van u). Benadruk dat de 

respondent vragen moet overslaan als hij het gedrag niet kan waarnemen (een klant kan 

bijvoorbeeld geen vraag over coachen invullen). Deze instructie wordt overigens ook gegeven 

in de vragenlijst die de respondent krijgt toegestuurd.  

 

8. Hoeveel tijd hebben de respondenten om de vragenlijsten in te vullen? 

In principe blijft de vragenlijst een aantal maanden beschikbaar. Zolang uw respondenten de 

vragenlijsten niet hebben ingevuld, kan hun feedback echter niet in de rapportage worden 

verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u uw respondenten vraagt om de vragenlijsten 

bijvoorbeeld binnen een week in te vullen. In uw respondentenoverzicht kunt u zelf ook zien of 

een respondent de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Wanneer u na een tijdje ziet dat een 

respondent de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, is het verstandig dat u de respondent zelf 

nog eens ‘aanspoort’ om de vragenlijst in te vullen. 

 

9. Ik kies alleen respondenten met wie ik bevriend ben. Zullen zij mij positievere 

feedback geven dan mensen met wie ik niet bevriend ben? 

Uit onderzoek blijkt dat bevriende respondenten bijna nooit positievere feedback geven. De 

praktijk toont zelfs aan dat bevriende respondenten vaak kritischer zijn in hun feedback dan 

niet-bevriende respondenten. De reden hiervoor is dat zij het beste voor hebben met de 

deelnemer en diens ontwikkeling. 

 

10. Mogen de respondenten met elkaar overleggen voordat ze de vragenlijst invullen? 

Dit komt de uitkomsten niet ten goede. Het is juist belangrijk dat iedere respondent de 

vragenlijst vanuit zijn eigen ervaringen en relatie met u invult. Wanneer u later de rapportage 

doorneemt, kunt u zelf op zoek gaan naar de overeenkomsten en verschillen. 

 

 

 

 

Stap 5: Werkervaring 
 

1. Ik heb van geen enkele van de weergegeven vakgebieden kennis. Wordt daaruit 

straks de conclusie getrokken dat ik nergens kennis van heb? 

Het is goed mogelijk dat u voor alle vakgebieden in deze vragenlijst invult dat u hier geen 

kennis van heeft. Hieruit wordt echter niet de conclusie getrokken dat u nergens kennis van 

heeft. Deze lijst van vakgebieden is immers niet uitputtend. Daarom vindt u in deze vragenlijst 

ook een open vraag, waarin u kunt aangeven van welke andere vakgebieden u kennis heeft. 
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2. Wat is nu precies het verschil tussen basiskennis, gevorderde kennis en 

expertkennis? 

‘Basiskennis’ betekent dat u wel enige kennis heeft van dit vakgebied, maar dat u hier op dit 

moment niet helemaal zelfstandig in kunt werken: u heeft soms begeleiding nodig van 

anderen. ‘Gevorderde kennis’ betekent dat u behoorlijk veel kennis heeft van dit vakgebied en 

over het algemeen goed zelfstandig hierin kunt werken. ‘Expertkennis’ betekent dat u veel 

kennis heeft van dit vakgebied, zodanig dat u goed zelfstandig kunt werken en ook in staat 

bent om andere mensen te helpen die in dit vakgebied werken. 

  

3. Aan welke vakgebieden moet ik denken als ik de open vraag beantwoord over de 

andere vakgebieden waarin ik kennis en/of werkervaring heb opgedaan?  

U kunt hier elk vakgebied invullen, waarvan u vindt dat dit van toepassing is op uw huidige 

loopbaan of van toepassing kan zijn op een eventuele toekomstige loopbaan. 

 

 

Stap 6: Rapportage 
 

1. Als ik minder goed pas binnen mijn huidige loopbaanveld, doe ik dan nu mijn werk 

niet goed? 

Mensen kunnen ook gedrag goed laten zien dat hen als persoon niet heel ‘natuurlijk’ afgaat. 

Het kost hen dan alleen meer energie. Zo kunnen mensen ook in een omgeving werken die 

niet goed past bij wat ze echt leuk vinden. Maar dat is op den duur natuurlijk niet prettig. Het is 

dan ook goed mogelijk dat u uw werk op dit moment goed doet. Maar misschien zou u met 

minder energie en met meer plezier kunnen werken in een omgeving die beter past bij wat u 

vanzelf al gemakkelijk doet en bij wat u echt leuk vindt. En wellicht werkt u dan zelfs nog beter 

dan u nu al doet.  

 

2. De volgorde van de twee best passende andere loopbaanvelden verbaast mij. 

Het is mogelijk dat het ene loopbaanveld volgens de rapportage bijvoorbeeld ‘goed’ bij u past 

en de andere ‘voldoende’, terwijl u het loopbaanveld dat ‘voldoende’ past zelf aantrekkelijker 

vindt dan het ‘goed’ passende loopbaanveld. Het gaat met name om de loopbaanvelden zelf 

en hun inhoud en niet zozeer om de volgorde van de passendheid. Deze velden zijn immers 

beide velden die het beste bij u passen van alle loopbaanvelden, los van uw huidige 

loopbaanveld. Of het ene loopbaanveld net iets hoger uitkomt dan de andere is minder 

belangrijk dan de vraag hoe aantrekkelijk u deze velden zelf vindt. Ga voor uzelf na welk veld 

u het meeste aanspreekt en waarom.  

 

3. De best passende andere loopbaanvelden spreken mij minder aan. Kan ik toch iets 

doen met deze informatie? 

U hoeft niet altijd de overstap te maken naar een ander loopbaanveld om de informatie over 

deze velden toch te kunnen gebruiken. Zo kunt u besluiten om bepaalde elementen uit deze 

velden mee te nemen in uw huidige werk. U zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om die 
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competenties uit de best passende andere loopbaanvelden waar u sterk op naar voren komt, 

(nog) beter te benutten in uw huidige werk. En ontwikkelpunten die naar voren komen voor 

deze best passende andere velden, zijn wellicht competenties die ook voor uw huidige 

loopbaanveld de moeite waard zijn om te versterken. 

 

4. Als ik geschikt ben voor het niveau van expert, zou ik dan ook kunnen leidinggeven? 

Dit is niet vanzelfsprekend. In de rapportage van uw Career Scan kunt u zien of u ook de 

competenties voor het niveau van leidinggevende beheerst of zou kunnen ontwikkelen. Verder 

vragen beide doorgroeipaden – expert en leidinggevende – veel tijd en energie van u. 

Bovendien kunt u deze niveaus niet goed allebei tegelijkertijd uitvoeren. Als beide niveaus bij 

u passen, ga dan na op welk niveau u uiteindelijk met het meeste succes en plezier zult 

werken. Bespreek dit ook met uw leidinggevende.  

 

5. Betekent ‘goed passend’ voor een loopbaanveld dat ik ook gemakkelijk de 

opleidingen kan volgen die ik hiervoor nodig heb? 

Als een loopbaanveld ‘goed passend’ is, betekent dit 1) dat u gemakkelijk het gedrag laat zien 

dat belangrijk is om met succes te werken in dit loopbaanveld en 2) dat u die waarden 

belangrijk vindt die er voor zorgen dat u zich prettig voelt in dit loopbaanveld. Of u de 

benodigde opleidingen ook gemakkelijk kunt volgen, hangt echter onder andere af van uw 

vooropleiding en ervaring. Deze zijn niet uitgebreid gemeten in deze Career Scan. Wel kunt u 

verwachten dat u meer gemotiveerd bent om zo’n vakopleiding te volgen naarmate het 

loopbaanveld beter bij u past.  

 

6. Betekent ‘voldoende passend’ dat ik door kan groeien naar ‘goed passend’?  

‘Voldoende passend’ betekent 1) dat u niet alle competenties goed laat zien of gemakkelijk 

zou kunnen ontwikkelen om succesvol te zijn in dit loopbaanveld en 2) dat u niet alle waarden 

belangrijk vindt die van belang zijn om met plezier te werken in dit loopbaanveld. Of u kunt 

doorgroeien naar ‘goed passend’ in dit loopbaanveld hangt er dan ook van af hoeveel moeite 

het u zal kosten om deze competenties te ontwikkelen en hoe belangrijk de minder goed 

passende waarden voor u zijn. Ga dit voor uzelf na met behulp van de rapportage. 

 

7. Zit ik vast aan ‘wie ben ik’ of kan ik daar nog in veranderen? 

Op volwassen leeftijd verandert ‘wie u bent’ (uw persoonlijkheid) over het algemeen niet veel 

meer. In die zin zit u wel vast aan ‘wie ben ik’. Dit betekent dat competenties die belangrijk zijn 

voor een loopbaanveld, maar die niet goed passen bij wie u bent, ook in de toekomst uw risico 

zullen blijven. Er moet dan ook wel veel tegenover staan (het heel graag willen, het heel leuk 

vinden of het vak inhoudelijk heel goed beheersen) om dan toch in dit loopbaanveld te willen 

investeren. Over het algemeen is dit dan ook niet aan te raden.  

 

8. Mijn leidinggevende en mijn omgeving kijken anders aan tegen wat ik kan dan ikzelf. 

Wie heeft er dan gelijk? 

Het oordeel van personen uit uw omgeving geeft vaak beter weer hoe u zich gedraagt. 

Mensen ‘overschatten’ hun eigen gedrag namelijk vaak. Maar er zijn ook mensen die juist veel 
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kritischer zijn over hun eigen gedrag dan anderen. Het is in elk geval de moeite waard om die 

verschillen tussen uw eigen mening en die van mensen uit uw omgeving eens rustig met hen 

te bespreken. Bespreek wat zij u concreet hebben zien doen. Hiervan kunt u in elk geval meer 

te weten komen over hoe uw gedrag overkomt op anderen. 

 

9. Bij een aantal competenties staat: ‘Doe dit liever niet’. Maar wat kan ik in dit geval 

dan wel doen?  

Het gaat hier om competenties die u in de praktijk niet zo goed ‘kunt’ én die ook niet zo goed 

passen bij ‘wie u bent’.  Dit zijn dan ook de competenties die u nooit heel gemakkelijk zullen 

afgaan. Toch zult u deze vast wel eens moeten laten zien. Zoek in dit geval iemand met wie u 

kunt bespreken hoe u dit aanpakt of die wellicht een deel van dergelijke taken van u 

overneemt. Als u bijvoorbeeld slecht bent in ‘Plannen en organiseren’, zou u kunnen 

afspreken met een persoon die hier goed in is, dat hij een aantal taken op dit gebied van u 

overneemt, bijvoorbeeld het maken van actieplannen. In ruil daarvoor kunt u eventueel iets 

voor hem doen waar u zelf juist goed in bent. 

 

10. Bij een aantal competenties staat ‘Blijf hier op letten’. Waar moet ik dan op letten en 

hoe doe ik dat? 

Dit advies krijgt u wanneer een competentie niet zo goed past bij ‘wie u bent’, maar er geen 

informatie is over of u dit wel of niet ‘kunt’. Bespreek in dit geval (bijvoorbeeld met uw 

leidinggevende of coach) of u dit gedrag wel of niet goed laat zien in uw werk. Laat u dit 

gedrag niet goed zien, dan is het verstandig om iemand anders om hulp te vragen (zie de 

vraag: ‘Bij een aantal competenties staat: ‘Doe dit liever niet’. Maar wat kan ik in dit geval dan 

wel doen?’). Laat u dit gedrag wel goed zien, dan kost dit u waarschijnlijk veel energie: dit 

gedrag past immers niet zo goed bij ‘wie u bent’. Laat dit gedrag daarom niet te vaak zien, 

maar wissel dit af met ander gedrag of vraag een persoon die goed is in dit gedrag om een 

aantal taken op dit gebied van u over te nemen. 

 

11. Ik pas niet goed bij een senior niveau. Betekent dit dat ik op mijn eindfunctie zit? 

Nee, dat betekent het niet. Het betekent wel dat u de twee extra competenties die nodig zijn 

om goed op een senior niveau te kunnen functioneren, nog niet voldoende heeft ontwikkeld of 

dat deze niet zo goed passen bij ‘wie u bent’. Als u zou willen doorgroeien naar een senior 

niveau of al werkzaam bent op dit niveau, is het dan ook belangrijk dat u hier extra aandacht 

aan besteedt. En waarschijnlijk zal dit altijd een belangrijk aandachtspunt voor u blijven. Ga in 

de rapportage na voor welke competenties dit geldt. Vraag ook uw leidinggevende of coach 

eerlijk naar zijn inschatting van uw doorgroeimogelijkheden, en wat daar eventueel nog voor 

nodig is.  

 

12. Kan ik het overzicht krijgen dat in stap 4 van de Career Scan werd getoond? 

Nee, dit is niet mogelijk. Wel ziet u dezelfde informatie in de rapportage in de ‘zelf’scores in 

het overzicht op de pagina’s 4 en 5.  
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13. Wat is de reikwijdte van de schatting van mijn doorgroeimogelijkheden die in de 

rapportage wordt gegeven? 

Deze Career Scan beperkt zich tot de vraag of u de competenties beheerst of kunt leren die 

belangrijk zijn om door te kunnen groeien naar een hoger functieniveau. Of u daadwerkelijk 

kunt doorgroeien naar één van deze niveaus binnen een specifieke organisatie hangt echter 

ook af van veel andere zaken. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van functies en de behoefte 

binnen de betreffende organisatie aan het vakgebied dat u beheerst en leuk vindt. Bespreek 

deze zaken met uw leidinggevende. 

 

 

Vervolgstappen 
 

1. Bij de vervolgstappen wordt aanbevolen om te kijken of ik mijn gedrag te streng of te 

soepel heb beoordeeld. Hoe kan ik dit nagaan? 

In de rapportage kunt u zien hoe u uw eigen gedrag heeft beoordeeld: kijk hiervoor naar de 

scores op ‘zelf’ in het overzicht op de pagina’s 4 en 5. Ga voor uzelf nog eens na of deze 

scores kloppen met hoe u zich in uw werk gedraagt of dat u dat gedrag in werkelijkheid 

wellicht beter of juist minder goed vertoont. Vraag ook mensen uit uw werkomgeving naar hun 

mening over uw gedrag en vergelijk deze feedback met uw eigen mening. 
 

2. Ik wil wel met mijn leidinggevende spreken over de Career Scan, maar wil hem 

eigenlijk niet de rapportage laten lezen. Wat kan ik in dit geval doen? 

Om met uw leidinggevende een goed gesprek over de rapportage te kunnen voeren, is het 

belangrijk dat deze de inhoud van de rapportage kent. Dat kan het beste door hem de 

rapportage zelf te laten lezen. Heeft u er echter moeite mee om uw leidinggevende de 

rapportage te laten lezen, vraag u dan af waarom dit zo is. Breng in dit geval in elk geval deze 

twijfel ter sprake bij uw leidinggevende. Vervolgens kunt u besluiten om hem de rapportage 

alsnog te laten lezen, of komt u samen misschien wel tot de conclusie dat u de rapportage 

beter met een ander persoon kunt bespreken.  

 

3. Zijn de loopbaanvelden van de Career Scan representatief voor elke organisatie? 

In principe wel. Het is mogelijk dat niet alle loopbaanvelden in elke organisatie voorkomen, 

maar de loopbaanvelden die er wel in voorkomen staan in principe ook in de lijst. Voor elk 

loopbaanveld zijn competenties en waarden bepaald die voor dit loopbaanveld gelden. 

Natuurlijk kan het wel zo zijn dat binnen verschillende organisaties op een verschillende 

manier invulling wordt gegeven aan een loopbaanveld. Ga daarom eerst na in uw rapportage 

wat de belangrijke competenties en waarden zijn van de loopbaanvelden die u aanspreken. 

Spreek vervolgens eens met een persoon die in zo’n loopbaanveld werkt, binnen uw eigen 

organisatie of binnen een andere. Ga na of de genoemde competenties en waarden ook daar 

gelden, of dat wellicht nog andere van belang zijn.  
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4. Als ik geschikt ben voor het niveau van leidinggevende zonder dat ik een 

managementopleiding heb gedaan, moet ik me daar dan voor opgeven? 

Als u volgens de rapportage van uw Career Scan geschikt bent voor het niveau van 

leidinggevende, betekent dit dat u de competenties die nodig zijn om goed op dit niveau te 

kunnen functioneren, goed beheerst of zou kunnen ontwikkelen. Of u een 

managementopleiding zou moeten volgen hangt echter ook af van een aantal andere zaken, 

bijvoorbeeld uw opleiding of ervaring. Het is dus niet vanzelfsprekend dat u zich meteen 

opgeeft voor een managementopleiding. Wel is het de moeite waard één en ander te 

bespreken met uw leidinggevende. 

 

5. Ik wil graag meer informatie over de onderdelen van de Career Scan. 

Dit is mogelijk. De Career Scan is opgebouwd uit een aantal instrumenten, namelijk een 

persoonlijkheidsvragenlijst (de Reflector Big Five Personality), een waardenvragenlijst en een 

360 graden feedback vragenlijst (de Reflector 360). Meer informatie over de instrumenten van 

PiCompany vindt u op de website www.PiCompany.nl onder ‘PiCompany instrumenten’. 

 

6. Wat is de geldigheidstermijn van deze Career Scan? 

Wie u echt bent (uw persoonlijkheid) en wat u echt belangrijk vindt (uw waarden) zit van jongs af in 

uw aard of krijgt tijdens uw jeugdjaren vaste vorm. Tijdens de rest van uw leven verandert dat over 

het algemeen dan ook niet of hooguit in geringe mate. In de competenties kunt u natuurlijk altijd 

beter worden door training of ervaring, maar uw persoonlijkheid en uw waarden bepalen hoe 

gemakkelijk u dit afgaat. Niettemin wordt aan de geldigheid van uitspraken die gebaseerd zijn op 

instrumenten op deze gebieden, een grens gesteld. Volgens de richtlijnen van het NIP (Nederlands 

Instituut van Psychologen) en 4TP (onafhankelijk keurmerk ter bevordering van professioneel en 

ethisch testgebruik binnen arbeidssituaties) wordt voor het nemen van beslissingen op basis van 

dergelijke uitspraken officieel een geldigheidstermijn van 2 jaar aangehouden. 


