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Meet het werk- en denkniveau 

van uw kandidaten 

Test uw kandidaten op mbo-, 
hbo- of wo-niveau

Valide en betrouwbare 
testuitslagen

Meet online het werk-en denkniveau van uw kandidaten

Intelligentie is de belangrijkste voorspeller van werksucces. Geen andere eigenschap is zo 
bepalend voor welke kandidaten succesvol zullen zijn in uw organisatie en welke niet. Met de 
online intelligentietests van HFMtalentindex komt u er snel achter of uw kandidaat het vereiste 
werk- en denkniveau heeft of niet. U neemt mensen aan die op het juiste niveau presteren.

Met de HFMtalentindex intelligentietests brengt u snel en 
objectief werk- en denkniveau in kaart

© HFMtalentindex | Intelligentietests www.hfm.nl | info@hfm.nl | +31 (0)85 401 50 50

Met de Volledige Intelligentietest (VIT) van HFMtalentindex krijgt u in 30 minuten een compleet 
beeld van het werk- en denkniveau van uw kandidaat. HFMtalentindex biedt daarnaast 
Specifieke Intelligentietests voor het meten van:
• Abstract redeneervermogen
• Cijfermatig redeneervermogen
• Logisch redeneervermogen
• Rekenvaardigheid
• Verbale aanleg

Overzichtelijke rapportages maken in één oogopslag duidelijk of de kandidaat de vereiste 
intelligentie voor een functie heeft.



Test uw kandidaten op
mbo-, hbo- of wo-niveau

U kunt de intelligentietests op verschillende 
niveaus inzetten: mbo, hbo en wo. Het online 
assessmentsysteem van HFMtalentindex vergelijkt 
de scores van de kandidaat met de scores van een 
uitgebreide en representatieve normgroep. U ziet 
daardoor meteen of de kandidaat over het gewenste 
werk- en denkniveau voor de functie beschikt.

Valide en betrouwbare 
testuitslagen
 
De intelligentietests van HFMtalentindex zijn 
gebaseerd op uitvoerig onderzochte modellen uit 
de psychologie. Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat de testresultaten valide en betrouwbaar zijn. 
U kunt er daardoor op vertrouwen dat de uitslagen 
van uw kandidaten een nauwkeurige afspiegeling 
zijn van hun werk- en denkniveau. HFMtalentindex 
laat periodiek onderzoek uitvoeren door ervaren 
testpsychologen om de kwaliteit van de tests blijvend 
te waarborgen.

Toepassingen en opbrengsten
¨-

Intelligentietests
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Meer weten over de 
Intelligentietests?
Bel +31 (0)85 401 50 50
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Selectie
Intelligentie heeft een directe impact op de 
prestaties van mensen. Wanneer u nieuwe 
medewerkers in huis haalt, wilt u er zeker van zijn 
dat zij het gewenste niveau gaan halen. Met de 
online intelligentietests van HFMtalentindex meet 
u snel en eenvoudig of uw kandidaat het vereiste 
werk- en denkniveau heeft.

Ontwikkeling
De intelligentie van mensen bepaalt sterk wat 
hun ontwikkelingsmogelijkheden zijn. De online 
intelligentietests van HFMtalentindex helpen 
u vast te stellen wat het groeiplafond van uw 
medewerkers is. U investeert daardoor gerichter 
in training en opleiding en haalt meer rendement 
uit uw ontwikkelingsbudget.

Loopbaan en mobiliteit
De intelligentie van mensen bepaalt sterk wat 
hun ontwikkelingsmogelijkheden zijn. De online 
intelligentietests van HFMtalentindex helpen 
u vast te stellen wat het groeiplafond van uw 
medewerkers is. U investeert daardoor gerichter 
in training en opleiding en haalt meer rendement 
uit uw ontwikkelingsbudget.




