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Hoe stel je een functieprofiel op?               
Hoe herken je talent?                                          
Uit welke onderdelen bestaat een 
effectieve selectieprocedure?                                  
Hoe kan nieuwe technologie je helpen 
bij het nemen van selectiebeslissingen?  

Al meer dan 100 jaar wordt vanuit 

gedragswetenschappelijk onderzoeken antwoord 

gezocht op dergelijke werving- en 

selectievraagstukken. Op basis van de onderzoeken 

weten we hoe we functieprofielen het beste kunnen 

opstellen, welke persoonlijke eigenschappen 

voorspellend zijn voor succesvol functioneren, en 

hoe we die eigenschappen het beste kunnen meten 

in een selectieprocedure.  

Met behulp van de kennis van de psychologie van 

werving en selectie kun je beter onderbouwde 

personeelsbeslissingen nemen. Deze masterclass 

biedt een effectieve combinatie van inzichten 

uit de wetenschap en praktijk. Door de 

kleinschalige opzet is er veel ruimte om 

ervaringen en kennis te delen met andere 

deelnemers. 

 

Resultaten 
Aan het einde van deze training ben je als (startend) 

assessmentpsycholoog en adviseur in staat om een 

selectieprocedure op basis van de laatste 

wetenschappelijke inzichten op te zetten en uit te 

voeren. Dit betekent dat je aan het einde van deze 

masterclass: 

• Inzicht hebt in de nieuwste ontwikkelingen rondom 

job design; 

• Weet welke persoonlijke eigenschappen 

voorspellend zijn voor succesvol functioneren; 

• Weet welke (technologische) selectie-instrumenten 

je (wanneer, het beste) in kunt zetten; 

• De verkregen wetenschappelijke inzichten toe kunt 

passen bij het geven van selectieadviezen.  

 

 

 

Voor wie 
Deze postacademische masterclass is vooral bedoeld 

voor HBO- en WO- afgestudeerden die beroepshalve 

werving- en selectieprocedures opzetten en uitvoeren, 

zoals assessmentpsychologen en HR adviseurs. 

 

 
Docenten 

Dr. Annemarie Hiemstrat (EUR)   
Prof. dr. Marise Born (EUR) 
Prof. dr. Marianne van Woerkom (UvT) 

Gastdocent 
 

Data 
18, 19, 20 november 2020  

 

 

Kosten 
.750.- per deelnemer (BTW-vrij),  

inclusief een reader, lesmateriaal en lunches.             

 

Locatie 

Erasmus Universiteit Rotterdam, 

Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam 

Vanwege het coronavirus bestaat de kans dat de cursus 

in een aangepaste, blended vorm (digitaal en fysieke 

bijeenkomsten) uitgevoerd wordt. 

 

Max. aantal deelnemers: 16 

 

Inschrijvingen & Contact 
Algemene vragen: essbacademy@essb.eur.nl  

Inschrijvingen: mogelijk tot 18 september 2020 

www.eur.nl/essb/cursus/masterclass-selectie-en-

assessment 
Vragen over inhoud:  
E-mail: selectiemasterclass@essb.eur.nl;  

Tel: 010 - 4088789 
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Programma 
Dag 1  18 november 2020 

Onder leiding van dr. Annemarie Hiemstra en prof. dr. 

Marise Born  

09:30  10:00  Ontvangst met koffie en thee 

10:00  12:30 Kennismaking en introductie  

  Functieanalyse & job design 

12:30  13:30  Lunchpauze 

13:30  17:00 Goed assessment samenstellen 

Inzichten uit de wetenschap  

17:30  21:00  Borrel en diner 

 

 

Dag 2  19 november 

Onder leiding van dr. Annemarie Hiemstra en 

gastdocent 

09:00  09:30   Welkom met koffie en thee 

09:30  12:30 Goed assessment samenstellen 

  Selectie en technologie deel 1 

12:30  13:30  Lunchpauze 

13:30  14:30 Goed assessment samenstellen 

  Selectie en technologie deel 2 

14:30  17:00  Goed assessment samenstellen 

  Toepassingen in de eigen organisatie 

19:00    Diner 

 

 

Dag 3  20 november 

Onder leiding van prof. dr. Marianne van Woerkom, dr. 

Annemarie Hiemstra en gastdocent 

08:30  09:00 Welkom met koffie en thee 

09:00  11:00 Strengths Assessment 

  Selectie en positieve psychologie 

11:00  12:30 Assessment uitvoeren en evalueren 

  Toepassingen in de eigen organisatie 

12:30  13:30  Lunchpauze 

13:30  15:00  Assessment uitvoeren en evalueren 

  Toepassingen in de eigen organisatie 

15:00  16:00 Afsluiting en evaluatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatuur en materiaal worden uitgereikt tijdens de 

bijeenkomsten, en zijn beschikbaar via de online 

leeromgeving. Het programma en de kleinschalige 

opzet zorgen voor volop ruimte om de eigen casuïstiek 

te bespreken. Tijdens de masterclass werk je een advies 

uit voor het verbeteren van selectieprocedures in je 

eigen organisatie We nodige iedere deelnemer uit om 

zelf een casus mee te nemen.  

 

 
Meer informatie  
Meer informatie over de sprekers vindt u hier: 

• Annemarie Hiemstra 

• Marise Born  

• Marianne van Woerkom 

• Gast docent 

 

In samenwerking met 
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