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“Talent Competent” voor een juiste studiekeuze
Het systeem “Talent Competent” is erop gericht een betere studieloopbaan te
realiseren en (latere)schooluitval en switch gedrag te verminderen door een
juiste studiekeuze te bewerkstelligen. Dit kan met behulp van het online
platform “TestCase”.
Deze “TestCase” geeft aan, op basis van aanwezige persoonlijkheidskenmerken,
competenties en belangstelling en/of ervaring, welke opleiding/studie of
opleidingsrichting (sector of domein) het best bij een leerling past.
TestCase werkt online, snel en geeft onmiddellijk een voor de leerling
inzichtelijk resultaat. De testen kunnen zowel met als zonder audioondersteunde vragen worden afgenomen.
Testen
In het systeemTalent Competent worden deelnemers getest op persoonlijkheid
(de bekende BIG 5-test) en op 25 (VMBO/MBO) of 56 competenties
(VO/HBO/WO) waaronder de competenties zoals gebruikt in de
kwalificatiestructuur van het MBO/HBO/WO onderwijs.
De testen geven een helder inzicht in de persoonlijkheidskenmerken en het
competentieprofiel van de deelnemende leerling. Deze worden overzichtelijk
weergegeven in een persoonlijke rapportage. Ook wordt aangegeven hoe groot
de ontwikkelbaarheid van de competenties is.
Matchen
Daarnaast biedt TestCASE de mogelijkheid om te matchen.
Het systeem kan een vergelijking maken tussen de testuitslagen van de
deelnemer en ca. 2800 profielen (op verschillend niveau) berekend op basis van
de kwalificatiedossiers zoals opgesteld door de kenniscentra. TestCASE vindt zo
(in de meeste gevallen) de best passende opleidingen voor elke leerling, zowel
qua niveau als inhoud.
In de matchrapportage wordt per deelnemer de ‘gap’ tussen het
opleidingsprofiel en
testresultaten weergegeven, ofwel de positieve of negatieve afwijking van een
persoonlijke score ten opzichte van de gewenste score. Hierdoor kunnen
opleidingen gerankt worden op basis van geschiktheid voor de leerling en
kunnen gerichte ontwikkelplannen gemaakt worden op basis van de aanwezige
gaps.

Persoonlijk gesprek
In een Talent Competent project is het gebruikelijk dat de testuitslag met de
leerling (en zijn of haar ouders), op basis van zijn of haar test- en matchrapport,
in een persoonlijk gesprek wordt besproken. De verkregen informatie uit de
TestCASE rapportages biedt concrete handvatten voor een diepgaand
evaluatiegesprek, waarin eventuele extra informatie wordt achterhaald, de
scores in perspectief van de leerling worden geplaatst en waar de mogelijkheid
bestaat voor de deelnemer om zijn/haar eigen feedback te geven op de
uitslagen.
Kosten
De kosten van de testen, rapportage, certificaat, de matches en een begeleidend
gesprek zijn Afl. 249,-.(exc BBO, BAZV)
Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met:
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