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Itemstam SJT 

 
Situatiebeschrijving:  

Een adviseur heeft een klant op kantoor 

uitgenodigd voor een afspraak. De adviseur heeft 

in een file gezeten en komt te laat voor de 

afspraak. 

 

Klant: 

“Hè hè, ben je daar eindelijk! Ik heb hier een half 

uur voor niks zitten wachten. Denk je dat ik niks 

beters te doen heb?” 

 



Alternatieven 
 

• Heel vervelend dat je moest wachten, maar dacht je dat ík 
het leuk vind om in de file te zitten?  

 

• Het spijt me, ik heb in de file gezeten. Het was echt een 
chaos in het verkeer. Wil je een kop koffie, dan gaan we 
meteen aan de slag! 

 

• Je kunt er nu wel over klagen, maar het kan gewoon 
gebeuren dat er iemand te laat komt met al die drukte in 
het verkeer.  

 

• Het spijt me verschrikkelijk. Ik ben te laat en dat had me 
niet mogen gebeuren. Je wilt hier toch hopelijk geen klacht 
over indienen? 

 



Indelingen 

1. Schriftelijk vs Multimedia 

 

 



 

 Demo SQ-test 

 

 



Afbeelding e-cartoon 





Indelingen 
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2. Instructie aan kandidaat 

 

 











Indelingen 

1. Schriftelijk vs Multimedia 

2. Instructie aan kandidaat 

3. Antwoordalternatieven vs   

open ended antwoorden 

 

 



Intro-oefenscene 
“U komt op bezoek bij een 

organisatie waar u een 

gesprek heeft met Dhr. 

Stekelenburg van P&O. U 

komt aan bij de balie waar de 

receptioniste u als volgt 

aanspreekt…” 



oefenscherm 
“Wat kan ik voor 

u doen?” 



opname 
“Wat kan ik voor 

u doen?” 



situatiescherm 



Open ended SJT 



Beoordelingsmodule 

 

 

 







Waarom zijn SJT’s populair? 

• Goede voorspellende en toegevoegde waarde. 

• Deelnemers vinden SJT’s leuk, uitdagend 
relevant. 

• Goed voor imago van de organisatie. 

• Weinig scoreverschillen tussen 
bevolkingsgroepen. 

• Gunstige eigenschappen gelden in sterkere 
mate voor multimedia SJT’s 

 



Nadeel SJT’s 

• Situatiespecifiek, dus niet algemeen 

toepasbaar.  

 

 



Maatwerk-SJT’s: 
• Huisartsen 

• Politie 

• Ambtenaren (Vlaamse Overheid) 

• Medewerkers Belastingdienst en Douane 

• Psychologen (gespreksvaardigheden) 

• Adviseurs werk en inkomen (UWV) 

• Leraren 

• Accountants  

• Verloskundigen 

• Tandartsen 

• Hulpverleners jeugdzorg 

 

 



Vergelijking met andere 

instrumenten en methodes 

• Cognitieve capaciteitentests:  

– relatief lage correlatie, incrementele validiteit. 

• Persoonlijkheidsvragenlijsten:  

– hogere voorspellende waarde, geen 

zelfbeoordeling 

• Rollenspel/assessment center:  

– meer standaardisatie, efficiënter, minder 

kosten, meer variatiebreedte, geen werkelijke 

interactie. 

 

 



Toepassingen 

• Selectie: SJT als prestatietest. 
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SQ-coaching 
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Toepassingen 

• Selectie: SQ als prestatietest. 

• Coaching: Bespreken van verschilscores  

• Werving: attractief, beeldvormend, 

preselectie. 

• Training: groepsgewijs beoordelen en 

bespreken van situaties. 

• CamCoach: laagdrempelig oefenen met 

praktijksituaties.  

 

 

 







 









SJT’s en Integriteit 

• Integriteit belangrijk thema voor 

overheidsdiensten: 
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Waarom eigenlijk? 

• Speciale bevoegdheden, afhankelijkheid.   

• Toegang tot systemen, privacy 

• Naleven eigen regels: geen willekeur of  

voorkeursbehandeling. 

• Voorbeeldfunctie  

• Vertrouwen van burger is cruciaal. 

 

 



Mogelijke schendingen: 

• Belangenverstrengeling 

• Misbruik vertrouwelijke informatie 

• Misbruik positie 

• Corruptie 

• Misbruik bedrijfsmiddelen 

• Ongewenste omgangsvormen 

• Crimineel gedrag 

 



Maatregelen om integriteit te 

bevorderen: 
 

• Regels/ richtlijnen / gedragscode 

• Meldpunt integriteitschendingen, 

vertrouwenspersonen, klokkenluidersregeling 

• Feitenonderzoek en sancties 

• Organisatorisch, bijvoorbeeld financieel vangnet 

• Open, transparante aanspreekcultuur  

• Selectie 

• Training/ bewustwording 



Selectie op integriteit 

• Antecedentenonderzoek 

• Interview  

• Vanuit persoonlijkheid (HEXACO) 

– Oprechtheid, rechtvaardigheid, hebzucht 

vermijden, bescheidenheid 

• Vanuit situationeel perspectief: SJT’s 



Training/bewustwording 

• Inzicht bevorderen 

• Gedrag trainen 



Inzicht bevorderen 

• SJT-variant: “Respons en Inzicht” 



Kiezen situaties 



Respons & Inzicht 

• Kiezen van situaties 

• Doorlopen van het programma door de 

deelnemers  



Situatie 



Beoordeling alternatieven 



Feedback 



Feedback 



Respons & Inzicht 

• Kiezen van thema en situaties 

• Doorlopen van programma  

• Rapportage met oordelen op 

groepsniveau  



Rapportage 



Respons & Inzicht 

• Kiezen van thema en situaties 

• Doorlopen programma  

• Groepsrapportage  

• Gezamenlijk bekijken en bespreken van 

de situaties  
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Gedrag trainen rond integriteit 

CamCoach 



Situatie 



Reactie 1 



Situatie 



Reactie 2 
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