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Connector Abil i ty 1.0 
 

Aanleiding 

Per 15 september 2007 is een nieuwe cognitieve capaciteitentest beschikbaar, Connector 

Ability 1.0. De reden dat PiCompany dit geheel nieuwe type capaciteitentest ontwikkeld heeft 

is dat de huidige arbeidsmarkt en te verwachten ontwikkelingen op de arbeidsmarkt andere, 

meer specifieke eisen stellen aan de inzet van capaciteitentests. De arbeidsmarkt wordt 
krapper en verandert van samenstelling. Dan wordt het essentieel dat u als organisatie 
zo snel mogelijk de beste mensen weet te selecteren. Tests die u daarvoor gebruikt 
moeten daarom aan de volgende eisen voldoen: 
• Toepasbaar voor een diverse groep (potentiële) werknemers; 
• Internationaal inzetbaar; 
• Snel en daarmee efficiënt; 
• Flexibel af te nemen, qua tijd en qua locatie; 
• Effectief: daadwerkelijk de beste mensen selecteren. 
 
Traditionele tests die nu nog in hoofdzaak gebruikt worden schieten op deze aspecten te 
kort. De voordelen van de Connector Ability zijn: 

 
1.   Snelle, efficiënte en kandidaatvriendelijke selectie. Door het toepassen van een 

nieuwe techniek past het niveau van de test zich aan het niveau van de kandidaat 
aan. Voor elke kandidaat zijn de items net uitdagend genoeg: niet te moeilijk en niet 
te gemakkelijk. Dit bevordert de motivatie van de kandidaat. Tevens is de test door 
online afname tijds- en locatieonafhankelijk.  

2.   Eerlijke en effectieve selectie op basis van gelijke kansen voor gelijk talent, oftewel 
‘Equal Opportunity’. Doordat bestaande taal- en cultuuraspecten zoveel mogelijk 
worden geminimaliseerd is deze test universeel inzetbaar en biedt hij een eerlijke 
kans aan iedereen. Verschillen tussen culturen die er niet toe mogen doen, doen er 
bij Connector Ability ook niet toe. Hierdoor wordt het steeds schaarser wordend 
arbeidspotentieel volledig benut. 

3.   Internationale inzetbaarheid. Veel organisaties zijn gebaat bij objectieve,  
internationaal inzetbare selectie-instrumenten. Internationale diploma's zijn vaak 
lastig te vergelijken en organisaties hebben behoefte om hun internationale 
kandidaten op een professionele wijze met elkaar te kunnen vergelijken, langs een 
en dezelfde lat te kunnen leggen. Connector Ability biedt die lat. 

 

Dit document beperkt zich tot de verschillen tussen de Connector Ability en de Connector C 

3.1. Daarbij wordt verwezen naar documentatie die dieper ingaat op specifieke kenmerken 

van de Connector Ability. 
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Verschillen met Connector C 3.1 
Verschillen hebben betrekking op: 

• Inhoud van de test; 

• Rapportage; 

• Aanvraag van de test; 

• Afname van de test. 

 

Inhoud van de test 
• De g-factor wordt gemeten op basis van vier testonderdelen: figuurreeksen, matrixen, 

cijferreeksen en diagrammen. De testinhoud is zoveel mogelijk cultuurarm; bovendien 

wordt in deze onderdelen zo min mogelijk een beroep gedaan op schoolse kennis en op 

taalvaardigheid.  

• Een unieke test voor iedereen: voor elk testonderdeel geldt dat het antwoord dat iemand 

op een vraag geeft, bepaalt of iemand nog een vraag aangeboden krijgt en welke vraag 

dat is. Dit principe waarbij de test zich aanpast aan de antwoorden die de persoon geeft 

wordt ‘adaptief’ genoemd. De vraag die iemand op elk moment aangeboden krijgt, is juist 

die vraag die het mogelijk maakt om zo betrouwbaar mogelijk de inschatting op iemands 

capaciteiten op het betreffende onderdeel te kunnen verbeteren.  

• Door bovengenoemde adaptieve opzet, is er geen sprake meer van aparte testversies 

gebaseerd op opleidingsniveau. De vragen die kandidaten krijgen aangeboden, zijn alle 

afkomstig uit dezelfde set van vragen. 

• De Connector Ability is aanvankelijk in een Nederlandstalige en een Engelse taalversie 

beschikbaar (15 september 2007), andere taalversies volgen. 

 
Rapportage 
• In de rapportage wordt de score van de kandidaat vergeleken met de score van een 

HBO- of WO-normgroep. Meer informatie over de normgroepen vindt u in het document ‘’. 

• Nog steeds staat de t-score op de g-factor centraal. Daarnaast krijgt u per testonderdeel 

een t-score met een betrouwbaarheidsmarge te zien.  

 

Aanvraag en afname van de test 
Het proces van de testaanvraag verloopt als volgt: 

1. De testassistent (of de adviseur) voert de persoonsgegevens van de kandidaat in en geeft 

aan welke testonderdelen de kandidaat moet maken. De test dient te worden 

aangevraagd door op ‘testbeheer’ in de portal ‘Our Talent’ te klikken. Bij de aanvraag van 

de test, dient te worden gekozen voor de normgroep waarmee de resultaten van de 

kandidaat vergeleken dienen te worden. Na afname van de test is de normgroep, 

waarmee de kandidaat in de rapportage vergeleken wordt, niet meer te wijzigen.  
2. De Connector-applicatie genereert automatisch een unieke inlogcode voor de kandidaat. 

Het bijbehorende wachtwoord kan de testassistent zelf invoeren.  
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3. De kandidaat logt met deze code en wachtwoord in en komt op een speciale testpagina. 

Daar wordt de kandidaat allereerst gevraagd een aantal extra achtergrondgegevens te 

verstrekken. 

4. Belangrijk verschil ten opzichte van de Connector C is de opbouw en uitgebreidheid van de 

instructie. Naast een algemene instructie over onder welke condities men de test dient in 

te vullen (onder meer dat men fit dient te zijn), volgt voorafgaand aan elk testonderdeel 

een specifieke instructie met veel voorbeelden. Daarna krijgt de kandidaat drie 

voorbeeldvragen aangeboden. Wanneer hij/zij twee of meer voorbeeldvragen verkeerd 

beantwoordt, dan krijgt de kandidaat automatisch een tweede set van drie 

voorbeeldvragen aangeboden. Indien de kandidaat in de eerste set voorbeeldvragen 

geen of maximaal één vraag verkeerd beantwoordt, kunnen zij ervoor kiezen de tweede 

set vragen te beantwoorden. Deze interactieve instructie heeft als doel alle kandidaten 

een zo gelijk mogelijke uitgangspositie te bieden voordat men start met de daadwerkelijke 

testonderdelen.  

5. De testassistent (of adviseur) vraagt, nadat de kandidaat de test heeft afgerond, de 

resultaten op. Dit kan vanuit ‘Beheer Ability tests’ in de portal ‘Our Talent’. Daarbij heeft 

hij/zij de keuze uit twee mogelijkheden: 

a. Een beknopte rapportage met alle resultaten die direct online beschikbaar is  

b. Een uitgebreide rapportage die automatisch naar een op te geven emailadres 

(bijvoorbeeld van de adviseur) wordt gestuurd.  

 

NB: 
• Doordat de vragenlijst adaptief is, varieert het aantal vragen afhankelijk van de antwoorden 

die de persoon geeft. Het systeem biedt net zolang nieuwe vragen aan tot het uit de 
antwoorden een consistente en betrouwbare score kan afleiden. De verwachting is 
dat kandidaten 10-15 minuten per testonderdeel zullen besteden. Dit is exclusief de 
tijd die kandidaten besteden aan de instructie en het maken van de voorbeeldvragen. 
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Starten met de Connector Abil i ty 
PiCompany stemt met uw organisatie een aantal zaken af. Dit betreft de volgende activiteiten:  

1. Connectietest: Onderzocht wordt of er geen belemmeringen in de ICT-structuur van de 

organisatie zijn bij het afnemen van de Connector test. 

2. Inrichten van een organisatiespecifieke portal: De Connector-portals worden speciaal voor 

een organisatie ingericht.  

3. Certificatietraining testassistent: Na deze training kan de testassistent het systeem 

gebruiken en beheren. Hij/zij kan na afloop een persoonlijke inlognaam en wachtwoord 

opgeven. 

4. Proefafname: De testassistent onderzoekt of de reguliere instellingen op de PC waarop u 

de test wilt afnemen, het toestaan de test te laden en af te nemen, door een 

proefkandidaat aan te maken en een proeftest te maken.  

5. In overleg met de organisatie aanstellen van een intern contactpersoon. Deze persoon 

(veelal een gecertificeerde adviseur) is aanspreekpunt binnen de organisatie. Bij 

problemen of vragen benadert deze persoon de PiCompany helpdesk. 

6. Optioneel extra certificatietraining adviseur: Na de training is de adviseur in staat de 

testresultaten te interpreteren en te gebruiken in een selectiecontext.  

 
Technische specificaties  
Om een goede werking van de Connector-applicatie te kunnen garanderen, dienen PC’s aan 

de volgende voorwaarden te voldoen:  

�� Besturingssysteem: Windows 2000 of hoger 

�� Browser: Internet Explorer 6.x of hoger 


