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Informatie voor deelnemers aan het 
capaciteitenonderzoek-plus MPA bij  
Lancae 2014 
 

 Capaciteitenonderzoek -plus  
(bedoeld voor kandidaten zonder erkend HBO-gezondheidszorgdiploma) 
 
Het capaciteitenonderzoek heeft als doel de intellectuele capaciteiten van de 
kandidaat in kaart te brengen. De resultaten van het capaciteiten onderzoek worden 
ondersteund door een simulatie oefening, waarin de kandidaat gevraagd wordt 
praktisch informatie te verwerken. Het accent ligt op het werk- en denkniveau, de 
probleemanalyse en de oordeelsvorming van de kandidaat. Probleemanalyse en 
oordeelsvorming zijn aangemerkt als belangrijke competenties voor het succesvol 
doorlopen van de MPA-opleiding en het functioneren in het werkveld.  
Naast een capaciteitenonderzoek wordt middels een persoonlijkheidsvragenlijst een 
aantal kritische factoren onderzocht die van belang zijn in de motivatie en het 
doorzettingsvermogen van de kandidaat. De scores van de capaciteitentests worden 
naast het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat gelegd. Met name bij een matige, 
“net onder het gemiddelde”, score op de capaciteitentest gaan persoonlijkheid 
aspecten meewegen in de conclusie en het advies. Deze resultaten worden opgenomen 
in het onderzoeksrapport.  
 

 Rapportage 
 
In de rapportage worden de scores van de kandidaat en de resultaten van de 
simulatieoefening en persoonlijkheidsvragenlijst beschreven. De resultaten van het 
onderzoek geven aan of de kandidaat het Hbo-normgemiddelde onvoldoende, 
voldoende of ruim voldoende waarmaakt. Een aantal subtests wegen zwaarder daar ze 
het abstractievermogen van de kandidaat in kaart brengen. Dit vermogen is belangrijk 
om overzicht te kunnen houden over complexe materie en verbanden te kunnen leggen 
op een hoger abstractieniveau.  
 
 

 Programma 
Programma omvat 1 dagdeel (9.30 uur - 14.00 uur of 13.00 tot 17.30): 
 
• Intellectuele capaciteitentests (bestaande uit 8 genormeerde en gevalideerde 
subtests), zie voorbeeldopgave op de website www.lancae.nl 
• simulatieoefening (fact-finding oefening, waarin de kandidaat gevraagd wordt om 
praktisch informatie te verwerken om zicht te krijgen op de competenties 
probleemanalyse en oordeelsvorming) 
• persoonlijkheidsonderzoek waarbij aspecten als zelfdiscipline, ambitie, 
impulsiviteit/ bedachtzaamheid, consciëntieusheid en werkstijl worden verhelderd 
• mondelinge terugkoppeling van de resultaten aan het eind van het programma 
• schriftelijke rapportage van de resultaten na gemiddeld 5 werkdagen. 
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 Voorbereiding 
 

• Elke kandidaat meldt zich aan middels een aanmeldingsformulier op 
de site van Lancae (www.lancae.nl; onder ‘aanmelden’). Op basis van de 
aanmelding wordt in overleg een datum bepaald waarop het onderzoek 
kan plaatshebben.  

• Ter voorbereiding op het instroomassessment kunnen de kandidaten 
voorbeeldtesten maken op internetsites als Intermediair.nl.  

• Om een indruk te krijgen van de opgaven binnen het onderzoek, hebben 
de instellingen een voorblad met voorbeeldopgaven van Lancae 
ontvangen. Deze kunnen ze aan de studenten ter voorbereiding 
toesturen maar zijn ook via onze website (www.lancae.nl) onder het 
kopje ‘aanmelding’ op te halen. Daarnaast adviseren wij kandidaten 
vooral om uitgerust te starten.  

 
 

 Investering            €  840,00 (excl.  btw) 
 
 

 Contact 
 
Wanneer u andere vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen of 
een bericht sturen via de email. 
 
Lancae,  loopbaanoriëntatie en counsel ing 
Eusebiusbuitensingel 9  (per februari 2014 verhuisd van nr 7 naar nr 9) 
6828 HT Arnhem 
026 351 69 45 

 
drs. Liesbeth Jans 
 
contact@lancae.nl 
www.lancae.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


