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Met de vele opleidingen en beroepen die er tegenwoordig zijn, is het zeker niet makkelijk om 

daarin een goede keuze te maken.    

ACP Adviesgroep is de specialist op het gebied van studie- en beroepskeuzeadvies. 

Leerlingen, studenten en volwassenen kunnen bij ACP terecht voor een doel- en 

praktijkgericht advies op maat.   

 

Professioneel en toch betaalbaar  

ACP maakt uitsluitend gebruik van de beste psychologische tests die hun waarde in de 

praktijk hebben bewezen. De brede kennis en ervaring van onze adviseurs zorgen er daarbij 

voor dat de uitkomsten van de tests optimaal worden vertaald naar de praktijk. Wij zijn 

daarbij pas tevreden als je weet welke keuze je het best kunt maken en welke verdere 

stappen je kunt ondernemen. Verder biedt ACP de volgende andere voordelen:   

• Compleet aanbod van losse tests tot een compleet persoonlijk Loopbaanonderzoek;    

• Duidelijke communicatie en afstemming met de klant/opdrachtgever;   

• Snelle start en afronding van het adviestraject;  

• Concreet en helder keuzeadvies op maat;   

• Individuele afname bij de Premium-versie, dus alle persoonlijke aandacht;  

• Scherpe tarieven, voor particulieren desgewenst met betaling in termijnen (bij Premium).  

  

Bij vragen rond opleiding en beroep heb je bij ACP onder meer de keuze uit een 

Loopbaanonderzoek Compact, Standaard en het persoonlijke uitgebreide capaciteiten- en 

interesseonderzoek van een Loopbaanonderzoek Premium (Online).  

 

 

Loopbaanonderzoek Compact 

Een Loopbaanonderzoek Compact is een optimale loopbaaninvestering die veel 

toekomstige (keuze)problemen kan voorkomen. Ons Loopbaanonderzoek Compact is een 

kernachtig online-onderzoek met een keuze-advies op maat van NIP Registerpsycholoog drs. 

Arco Poot.  

Dit Compact-onderzoek bestaat uit drie capaciteitentests (taalkundig, logisch en cijfermatig 

denkvermogen), een diepgaande persoonlijkheidstest, een persoonlijke motivatiescan en 

een beroepsinteressetest.  

Naar aanleiding van de ingevulde aanmeldingsvragenlijst winnen wij essentiële informatie in 

gevolgde opleidingen, knelpunten bij het leren, hobby’s en talenten. De tests en de 

vragenlijst vul je online thuis in. Na het invullen van de tests ontvang je een kernachtige 

rapportage met een persoonlijk keuze-advies op maat, waaronder de best passende 

studierichtingen. Tevens ontvang je persoonlijke inlogcodes voor de gezaghebbende 

Keuzegids Online.    

 

  

Kiezen: een vak apart     
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Loopbaanonderzoek Standaard  

Het is in de eerste plaats belangrijk dat je je werk en/of opleiding leuk vindt. Bovendien moet 

je keuze passen bij je persoonlijke capaciteiten, interesses en voorkeuren. Ons 

Loopbaanonderzoek Standaard brengt dat helder in beeld.   

  

In dit compacte, maar effectieve onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:   

• Hoe zijn je logische, taalkundige en cijfermatige denkvermogen ontwikkeld?   

• Waar liggen je studie- en beroepsinteresses, wat spreekt je daarin wel en niet aan?  

• Wat zijn je persoonlijke kenmerken/eigenschappen, wat is je persoonlijke voorkeursrol?   

  

Dit onderzoek bestaat uit een capaciteiten- en interesseonderzoek, aangevuld met onze 

unieke motivatiescan PCI. De tests kun je zelf online maken, waar (bijvoorbeeld thuis of op 

het werk) en wanneer je maar wilt.   

Binnen twee weken na het afronden van het testprogramma volgt een persoonlijk 

adviesgesprek waarin de onderzoeksresultaten uitvoerig met je worden besproken. Het 

adviesgesprek kan plaatsvinden op onze vestiging in Capelle a/d IJssel of via Skype. Onder 

voorbehoud kan het adviesgesprek plaatsvinden in Amsterdam, Utrecht of Breda. Op basis 

van de onderzoeksresultaten bepalen wij samen wat voor jou de beste keuzes zijn. Daarbij 

houden wij vanzelfsprekend rekening met jouw persoonlijke wensen en situatie.  

Binnen ongeveer vijf werkdagen na het adviesgesprek wordt de schriftelijke rapportage aan 

je gemaild. Daarin worden alle onderzoeksresultaten in heldere taal beschreven en krijg je 

een gericht studie- en beroepskeuze-advies op maat. Tevens ontvang je persoonlijke 

inlogcodes voor de gezaghebbende Keuzegids Online (indien van toepassing). Nadat je het 

rapport hebt gelezen, hebben wij weer contact of alles duidelijk is. Eventuele vragen over de 

onderzoeksresultaten en/of het advies beantwoorden wij daarbij ook.  

 

Loopbaanonderzoek Premium    

Ons Loopbaanonderzoek Standaard geeft je een kernachtig, maar helder beeld van wat je 

goed kan en wat je leuk vindt. Maar je (toekomstige) beroep moet in de volle breedte ook 

passen bij je persoonlijkheid.   

  

Ons Loopbaanonderzoek Premium is daarom de beste keuze als je precies wilt weten welke 

keuzes in alle opzichten bij je passen. Om dat helder in beeld te brengen, worden de 

volgende testonderdelen afgenomen:  

• Persoonlijkheidsvragenlijsten: wie ben je, welke persoonlijke eigenschappen en 

vaardigheden heb je?  

• Capaciteitentests: wat kan je, waar ben je goed in, wat is je werk- en denkniveau, hoe 

ben je met taal, cijfers en ‘met je handen’?  

• Interessevragenlijsten: wat wil je, wat vind je leuk?  

• Persoonlijk interview: wat zijn je persoonlijke ervaringen, hoe gaat/ging het met je 

opleiding, je (huidige) werk, familie, vrienden en hobby’s?    

  

In het interview bespreken wij uitvoerig wat je persoonlijke kwaliteiten, ambities en 

ontwikkelpunten zijn. Desgewenst kunnen wij ook ingaan op de competenties, zoals die bij 

jouw werkgever worden gehanteerd. Die competenties kunnen onder meer liggen op het 

vlak van leiding geven (coachend/taakgericht), verkopen/overtuigen, samenwerken, 

stressbestendigheid of plannen/organiseren.   
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Waar dat nuttig en relevant is, bespreken wij ook persoonlijke onderwerpen c.q. vragen die 

meespelen bij het maken van de juiste (loopbaan)keuze (‘de vraag achter de vraag’). Die 

vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het (her)vinden van de uitdaging, de omgang met 

anderen of het vertrouwen in je eigen kunnen.  

Door deze zaken zo nodig ook te bespreken, krijgen wij een goed inzicht in de 

achterliggende factoren die jouw persoonlijke functioneren en je loopbaankeuzes 

beïnvloeden. Wij adviseren je daarbij op welke wijze je effectiever en met meer werkplezier 

kan gaan functioneren.   

Zo spoedig mogelijk twee weken na de onderzoeksdag volgt een persoonlijk adviesgesprek 

waarin de onderzoeksresultaten uitvoerig met je worden besproken. Op basis van de 

onderzoeksresultaten bepalen wij samen wat voor jou de beste keuzes zijn. Daarbij houden 

wij vanzelfsprekend rekening met jouw persoonlijke wensen en situatie.   

Desgewenst kan het adviesgesprek direct aansluitend plaatsvinden op de testdag, dat 

noemen we de variant All-in-one. Inhoudelijk is deze identiek aan de gewone Premium maar 

door de efficiency qua reizen/onkosten kunnen wij dit traject aanzienlijk goedkoper 

aanbieden. 

Binnen ongeveer vijf werkdagen na het adviesgesprek wordt de schriftelijke rapportage aan 

je gemaild. Daarin worden alle onderzoeksresultaten in heldere taal beschreven en krijg je 

een gericht loopbaanadvies op maat. Nadat je het rapport hebt gelezen, hebben wij weer 

contact of alles duidelijk is. Eventuele vragen over de onderzoeksresultaten en/of het advies 

beantwoorden wij daarbij ook. Als het onderzoek is aangevraagd via je werkgever, dan 

ontvangt men het rapport pas na jouw akkoord.  

  

Loopbaanonderzoek Premium Online    

Ons Loopbaanonderzoek Premium Online is eveneens een breed opgezet onderzoek 

bestaande uit allerlei tests, een schriftelijke rapportage en een nabespreking via Skype. Deze 

versie is uitermate geschikt als je geen werkdag kan missen of als je in het buitenland woont.   

Het invullen van de online-tests kan waar en wanneer jij dat wil (24/7), zolang je maar een 

goede internetverbinding hebt. Het maken van alle tests neemt bij elkaar ongeveer 5 tot 6 

uur in beslag. Het is dus met recht een zeer uitgebreid en diepgaand testprogramma.  

Je ontvangt van ons een vragenlijst waarin je kunt vermelden wat je (eerdere) opleidingen, 

werkervaring, hobby’s en bezigheden zijn. Als er specifieke vragen en/of bijzondere 

omstandigheden zijn, dan kun je dat ook aangeven in de vragenlijst. Na ontvangst van deze 

vragenlijst ontvang je alle benodigde (inlog)gegevens voor het invullen van de tests en kan 

je met het testprogramma starten.  

Na het afronden van het gehele testprogramma maken wij een afspraak voor het Skype-

interview. Daarin bespreken wij de bovengenoemde zaken uit de vragenlijst en andere 

zaken die belangrijk zijn om te weten om tot een goed advies op maat te komen. Daarnaast 

worden de testresultaten samen doorgesproken en waar nodig nadere uitleg te geven. Ook 

geven wij dan een globaal studie- en beroepskeuze-advies. Op basis van de testresultaten 

en de bespreking van de testresultaten via Skype stellen wij een rapport op met de 

conclusies en het definitieve advies op maat. Het rapport mailen wij binnen tien werkdagen 

na de bespreking via Skype. Daarna hebben wij weer contact via mail en/of Skype of alles 

duidelijk is en of je vragen beantwoord zijn.  Wij blijven daarna ook gewoon bereikbaar voor 

advies en (online) ondersteuning.  
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Hoe bereid je je voor op de testdag?   

Er zijn allerlei boekjes en websites met oefeningen voor een psychologisch onderzoek te 

vinden. Je hoeft je wat ons betreft echter niet speciaal voor te bereiden op de testdag. De 

tests maken, ook zonder intensieve voorbereiding, duidelijk wat je kunt. Je kunt ook niet meer 

doen dan je best. Daarbij hoef je zeker niemand anders te zijn, dan jezelf. Zorg er wel voor 

dat je goed uitgerust bent, want een testdag is behoorlijk vermoeiend.     


