
 

 

 
 

Pro 

Studie-/beroepskeuzetest 
Compact  

Studie-/beroepskeuzetest 
Professioneel  

Studie-/beroepskeuzetest  
Premium Online 

Studie-/beroepskeuzetest 
Premium  

Geschikt voor/bij 

Bij meer algemene en overzichtelijke 
keuzes in voortgezet onderwijs. 

Profiel- en sectorkeuze in middelbaar 
onderwijs. 

Bepalen van de best passende 
beroepsgroepen/carrière-richting.  

Bij meer algemene en overzichtelijke 
keuzes in voortgezet onderwijs. 

Profiel- en sectorkeuze in middelbaar 
onderwijs. 

Bepalen van de best passende 
beroepsgroepen/carrière-richting. 

Als bij de ‘gewone’ Premium, maar met  
name als cliënt in het buitenland 

woonachtig is, niet wil/kan reizen naar 
een ACP-vestiging en/of geen vrij van 

school/werk kan nemen. 

Meer complexe keuzevragen zoals bij 
doublure, problemen en/of verkeerde 

keuze op MBO/HBO/WO. 

Tevens bij belangrijke, meer complexe 
carrière-keuzes. 

Bij verzuim-, re-integratie en/of 
ontslagsituaties. 

Capaciteiten/ 
niveaubepaling 

Geen 

3 capaciteitentests over de aanleg 
(logica, taal en cijfers). 

Tests worden afgestemd op het 
juiste (opleidings)niveau o.b.v. 

voorinformatie. 

8 capaciteitentests over de aanleg 
(logica, ruimtelijk, taal en cijfers), 

praktische taalbeheersing en (hogere) 
rekenvaardigheden. 

Waar nodig worden aanvullende tests 
en/of hertests afgenomen. 

8 capaciteitentests over de aanleg 
(logica ruimtelijk, taal, cijfers), de 

praktische taalbeheersing en (hogere) 
rekenvaardigheden. 

Waar nodig worden aanvullende tests 
en/of hertests afgenomen 

Persoonlijkheid 
1 diepgaande 

persoonlijkheidsvragenlijst 
2 diepgaande, complementaire  
persoonlijkheidsvragenlijsten 

3 diepgaande, complementaire  
persoonlijkheidsvragenlijsten 

3 diepgaande, complementaire  
persoonlijkheidsvragenlijsten 

Interesses/motivatie 2 interesse-/motivatievragenlijsten 2 interesse-/motivatievragenlijsten 2 interesse-/motivatievragenlijsten 2 Interesse-/motivatievragenlijsten 

Afnamewijze en 
 -locatie tests  

Thuis/elders, geheel online Thuis/elders, geheel online Thuis/elders, geheel online 

Interesse- en persoonlijkheidstests  
online thuis/elders, als ‘huiswerk’ vooraf.   

Capaciteitentests op kantoor bij ACP 
tijdens testdag. 

Interview Nvt  Nvt  
Via beeldbellen, gecombineerd met het 

adviesgedeelte (2 uur) 
Persoonlijk op de ACP-vestiging, na 

afname van de capaciteitentests. 

Adviesgesprek  Nvt 
Via beeldbellen of  desgewenst 

persoonlijk op de vestiging Capelle 
aan den IJssel.  

Gecombineerd met het interview (2 uur).  

Standaard via beeldbellen, desgewenst 
persoonlijk op de vestiging Capelle aan 

den IJssel. 

Uitgebreid en diepgaand adviesgesprek 
van 1,5 uur. Na de afname van 
capaciteitentests en interview.   

Adviesgesprek kan desgewenst op een 
andere dag (+ € 100). Testdag duurt dan 

van 9.30 tot ongeveer 15.30 uur. 

Rapportage  
Kernachtig advies op maat gericht op 

studie-/beroeps-/loopbaankeuze. 
Kernachtig advies op maat, gericht 
op studie-/beroeps-/loopbaankeuze. 

Uitgebreid en diepgaand advies op maat, 
zowel keuzegericht, probleemoplossend 

als ontwikkelingsgericht.     

Uitgebreid en diepgaand op maat, zowel 
keuzegericht, probleemoplossend als 

ontwikkelingsgericht. 

Toegang Keuzegids  + € 20 Gratis Gratis Gratis 

Nazorg  Via e-mail Via telefoon/e-mail Via telefoon/e-mail/beeldbellen 
Persoonlijk, via telefoon, e-mail  

en/of beeldbellen 

Tarief * € 195 € 495 € 595 € 765  

* Bij aanvragen door zakelijke opdrachtgevers brengen wij aanvullend 21% BTW in rekening 

Overzicht van inhoud en tarieven van (studie- en) beroepskeuze-onderzoeken per 1-6-2020 
 

http://www.keuzegids.org/

