
Als de ontwikkeling en kwaliteit van  

de onderwijsprofessional centraal staan

De Competentie Thermometer is dé 

toonaangevende methode om inzicht 

te krijgen in de vakbekwaamheid en 

de ontwikkelingsmogelijkheden van 

medewerkers binnen het onderwijs.

Onze assessoren zijn gecertificeerd en 

exclusief opgeleid om assessments met de 

Competentie Thermometer af te nemen.

De basis van ieder assessment is wetenschappelijk 

onderbouwd. De assessoren beschikken daarnaast over 

benchmarks, zodat u verzekerd bent van een objectieve 

rapportage.

Onze assessoren werken met een unieke iPad-applicatie 

die speciaal is ontworpen om op de school zelf het 

assessment af te kunnen nemen. 

De prijs voor het laten afnemen van een assessment is 

vele malen lager dan gebruikelijk is. Toch krijgt u daar veel 

‘meer assessment’ voor dan u gewend bent. 

Voordelen van de Competentie Thermometer

        Zeker 50% voordeliger dan gebruikelijk

        Assessmentrapportage op de dag van afname

        Valide en betrouwbaar, dus met objectieve uitslag

        Voor diverse functies beschikbaar

        Zeer praktijkgericht

Professionele aanpak Assessment bestellen

Competentie Thermometer 

Nicolaes Maesstraat 2 - 216 

1506 LB Zaandam

+31 (0)75 - 614 8170 

support@ctmeter.nl 
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YouTube
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Als werkgever in het onderwijs weet u dat 

de kwaliteit van het onderwijs vooral wordt 

bepaald door de kwaliteit van uw leerkrachten. 

De Competentie Thermometer is een unieke 

assessmentmethode, gericht op de ontwikkeling 

van talent. Het instrument is tot stand gekomen door 

middel van een intensieve samenwerking tussen 

arbeidspsychologen en onderwijsprofessionals. Bij het 

ontwerp van ieder assessmentprofiel is rekening gehouden 

met een zo groot mogelijke objectiviteit, validiteit en 

betrouwbaarheid ten aanzien van de resultaten.

De methode onderscheidt zich door de praktijkgerichte 

aanpak. Via observaties op de werkplek, steekproeven 

en aanvullend psychometrisch onderzoek, krijgt u 

een objectief beeld van de mogelijkheden van uw 

onderwijsprofessionals.

De volgende onderzoeksmethoden worden gebruikt:

        Observaties op de werkplek (op basis van een vooraf 

        opgesteld draaiboek voor de deelnemer)

        Steekproeven (daadwerkelijk te tonen tastbare  

        resultaten door de deelnemer)

        360º-feedback van collega’s

        Gestructureerd interview

        Capaciteitentests

        Persoonlijkheidsvragenlijsten

        Interesseonderzoek

        Reflectie op het arbeidsverleden

Via de Competentie Thermometer beschikt u na het assessment direct over 

een praktische en overzichtelijk vormgegeven rapportage met betrekking tot 

de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerker.

U krijgt concrete tips, waarmee u en de medewerker onmiddellijk aan de  

slag kunnen. U ontvangt een digitale versie van het rapport op de dag  

van afname en kunt tevens een ingebonden exemplaar nabestellen.

De rapportage bestaat in ieder geval uit:

        Competenties

        Persoonlijkheid

        Motivatie

        Capaciteiten

        Ontwikkeltips

De Competentie Thermometer in het kort Overzichtelijke rapportage
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