
Taaltesten

Persoonlijkheidstest

Bright Plus biedt je een ruim aanbod aan testings tegen een scherpe prijs. 

De best passende testen voor de niche van management ondersteunend personeel zie je in het overzicht hieronder. 
Kies zelf de juiste testen of vraag advies aan je contactpersoon bij Bright Plus. We helpen je graag verder!

Bonjour, Hello, guten Tag - is jouw kandidaat een polyglot? 
Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.

Dankzĳ  onze persoonlĳ kheidstest krĳ g je inzicht in de persoonlĳ kheid van je 
kandidaat.

Ontdek onze testings

Engels FLT E 2 Taalkennis: niet-moedertaalsprekers - Engels 36 min €150 NL/FR/ENG/DE

Frans FLT F 2 Taalkennis: niet-moedertaalsprekers - Frans 32 min €150 NL/ENG/DE/ES

Nederlands FLT N 2 Taalkennis: niet-moedertaalsprekers - Nederlands 38 min €150 NL/FR/ENG/DE

Duits FLT D 2 Taalkennis: niet-moedertaalsprekers - Duits 35 min €150 NL/FR/ENG

Spaans BST 3 Taalkennis: niet-moedertaalsprekers - Spaans 19 min €150 NL/FR/ENG/DE

Persoonlijkheidstest BFAC
PLUS

Meet de 5 hoofdkenmerken van de persoonlijkheid: 
vriendelijk, extravert, zorgvuldig, (emotioneel) 
stabiel en open. Deze worden in het Bright Plus 
rapport vertaald naar 7 competenties op maat van 
managementondersteunend personeel.  

15 min €250 NL/FR/ENG/DE

Motivatietest

Dankzĳ  Management Drives kom je te weten wat je kandidaat motiveert, waar hĳ  
energie van krĳ gt en waar hĳ  energie op verliest.  

Drijfveren Management drives Wat motiveert de kandidaat? 
Waar krijgt hij/zij energie van? 

Off erte op maat



Soft warekennis

Kan jouw kandidaat werken met track changes in Word? Tovert hĳ  met formules in 
Excel? Plant hĳ  probleemloos meetings in met Outlook? Weet hĳ  wat Access allemaal 
kan? En maakt hĳ  fl itsende presentaties in PowerPoint?

Excel EXLT 
19 1

Kennis van Excel 21 min €150 NL/FR/ENG

Word WORD 
19 1

Kennis van Word 16 min €150 NL/FR/ENG

Powerpoint POWER 
19 1

Kennis van Powerpoint 15 min €150 NL/FR/ENG

Cijfermatig werken

Numeriek redeneervermogen, hoofdrekenen, interpretatie van grafi eken of tabellen: 
dit komt allemaal aan bod.

Hoofdrekenen CALCUL 
B_OL 1

Meet de rekenvaardigheid ‘hoofdrekenen’, dat 
een aspect is van de numerieke intelligentie. 

13 min €150 NL/FR/ENG/DE

Cijfermatig 
redeneren  

NUM 
OL 2

Meet het vermogen om een principe te vinden 
in een confi guratie van getallen (cijferreeksen) 
(numeriek redeneervermogen) 

29 min €150 NL/FR/ENG/DE

Interpretatie van 
grafi eken

ITG OL 2 Meet het analytische redeneervermogen om 
grafi eken correct te kunnen interpreteren 
(onderdeel van numeriek redeneervermogen).

33 min €150 NL/FR/ENG

Interpreten van 
tabellen

TABLE 
X 1

Interpretatie van tabellen 30 min €150 NL/FR

Intelligentietesten

Abstract, verbaal, deductief en inductief redeneervermogen kunnen met deze testen 
in kaart gebracht worden. Zo krĳ g je zicht op het IQ van je kandidaat.

Algemene 
intelligentie

GIFT 
N_OL 1

Meet het vermogen om een principe te vinden 
in een confi guratie van fi guren, getallen, letters 
en woorden (inductief redeneervermogen) en dit 
principe toe te passen op concrete voorbeelden 
(deductief redeneervermogen). Deze test 
combineert dus 4 soorten redeneervermogen. 

60 min €150 NL/FR/ENG

Verbaal 
redeneervermogen

ANABO 
N_OL 2

Meet het vermogen om te redeneren met 
woorden en hun betekenis. Belangrijk bij 
onderhandelen en overleggen .

12 min €150 NL/FR/ENG



Planningstesten

Goed plannen is een kunst. Benieuwd hoe jouw kandidaat dit aanpakt?

Planningstest 
algemeen

AGENDA 
OL 1

Meet het vermogen om activiteiten te plannen en 
organiseren obv informatie in e-mails  

33 min €150 NL/FR/ENG/ES

Dagtaken plannen 
van een groep

RAPID 
OL 2

Meet de vaardigheden in het plannen en 
organiseren van werkzaamheden: plannen 
maken, rekening houdend met aantal factoren. 

40 min €150 NL/FR/ENG/DE

Commerciële vaardigheden

Via deze testen kom je te weten of je kandidaat de gewenste commerciële skills 
bezit. 

Commerciële 
vaardigheden

COMVA 
2

Meet de commerciële vaardigheid door hun 
reacties op sociale situaties na te gaan. In 
omgang met klanten, maar ook de omgang met 
andere lastige sociale situaties. Elke vraag heeft 
betrekking op een andere situatie

20 min €150 NL/FR/ENG/DE

Werkstijl

Hoe snel en nauwkeurig werkt jouw kandidaat wanneer hĳ  algemene informatie en 
cĳ fergegevens moet verwerken? En hoe effi ciënt kan hĳ  dingen opzoeken?

Snelheid vs 
nauwkeurigheid 
(algemeen)

ADM 
OL 1

Wat is de werkstijl van de persoon qua snelheid 
en nauwkeurigheid in de omgang met algemene 
informatie?

13 min €150 NL/FR/ENG/DE

Snelheid vs 
nauwkeurigheid 
(cijfers)

NUMCO 
OL 1

Wat is de werkstijl van de persoon qua snelheid 
en nauwkeurigheid in de omgang met cijfers?

11 min €150 NL/FR/ENG/DE

Snelheid opzoeken 
van informatie

ADMITA 
N-OL 1

Hoe snel kan iemand informatie opzoeken? Bv 
vlot om kunnen met diverse databases

31 min €150 NL/FR/ENG/DE

De juiste test nog niet gevonden?
Geen nood! Er is een nog ruimer aanbod aan testen beschikbaar. 

Spreek je contactpersoon bij Bright Plus aan en we geven je graag professioneel advies. 
Zo komen we samen tot een testpakket dat naadloos aansluit bij jouw noden!


