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Handleiding Online InBasket Zeezicht 
 

Gebruik van Online InBasket Zeezicht in vier eenvoudige stappen 

 

1 U nodigt uw kandidaat/deelnemer uit voor het assessment center.  

Voeg bij de uitnodiging de uitleg voor de deelnemer toe [Online InBasket Zeezicht -

uitleg voor de deelnemer]. In deze uitleg leest de deelnemer al waaruit de oefening 

bestaat en hoe de bediening werkt. 

2 U maakt in uw platform een nieuwe afname aan voor de Zeezicht online.  

Klik op [Uitnodiging Nieuw] en kies voor [Online InBasket Zeezicht]. Verder voert u 

vast een aantal verplichte velden in zoals namen en mailadres. Er wordt een mail met 

uitnodiging gestuurd naar het mail adres. Bij deze mail zit opnieuw uitleg over de 

oefening als bijlage. 

3 De kandidaat maakt de InBasket Zeezicht.  

Door een klik op de link uit de mail opent de oefening. De deelnemer krijgt eerst de 

bedieningsinstructies te lezen en start vervolgens met de oefening, waarvoor de 

deelnemer 50 minuten krijgt. 

4 Aanvragen van het rapport met scores. 

U opent het platform en zoekt de afname van de deelnemer op. Door de naam aan te 

klikken en vervolgens te vragen om [Evaluatie] krijgt u het rapport in PDF toe gemaild. 
 

Eerder gestelde vragen over het gebruik van Online InBasket Zeezicht 

 

Wat heeft de deelnemer nodig tijdens het maken van de InBasket? 

Wat ons betreft beschikt de deelnemer over de uitleg over de oefening op papier en over 

kladpapier. 

Hoe lang duurt de InBasket? 

Na het lezen van de uitleg duurt de oefening 50 minuten. 

Wat doen we als er tijdens de afname een storing is geweest in de elektriciteit of het 

internet? 

Klik opnieuw in de link in de mail en de InBasket gaat verder waar hij afgebroken is. 

Wat zeggen we als de deelnemer eerder klaar is en wil stoppen? 

Het gaat erom dat de kandidaat in 50 minuten zoveel mogelijk goede antwoorden geeft. 

Vraag eventueel of hij/zij de resterende tijd wil gebruiken om te kijken of alles is 

beantwoord en of hij/zij zeker is over de antwoorden. Echter, als de InBasket eenmaal 

gesloten is, kan deze niet meer geopend worden. 

Kan de InBasket thuis worden gemaakt?  

Technisch zal dat goed gaan vanwege de eenvoudige bediening. U hebt mogelijk geen 

zekerheid of de deelnemer geconcentreerd werkt en of hij/zij alleen werkt. 

Als een deelnemer een e-mail in de prullenbak plaatst? Moeten dan toch de andere 

beslissingen over die e-mail genomen worden? 

Jawel, want de keuze van de deelnemer voor de prullenbak hoeft niet in 100% van de 

gevallen goed te zijn.  

Wat doe ik met overige vragen? 

U bent welkom met al uw vragen. Bel (085 2103 002) of mail (info@psy.com) ons 

gerust. 
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UITLEG over het rapport van de Online InBasket Zeezicht 

 

Online InBasket Zeezicht meet of iemand de capaciteit heeft om te plannen en te 

organiseren. Hierbij horen prioriteiten stellen, delegeren, inplannen en overzicht over de 

situatie. 

De deelnemer verwerkt 40 e-mails. Bij elke e-mail horen vier beslissingen met vier of 

meer keuzes. Bij het nakijken wordt elke keuze vergeleken met de optimale oplossing. 

Vervolgens worden er punten toegekend. Een keuze kan tussen de 0 en de 4 punten 

opleveren. Voor bijvoorbeeld delegeren kan iemand daarom 160 (=40*4) punten halen. 

Het totale aantal punten wordt uitgerekend als percentage van het maximaal haalbare. 

Dit percentage noemen wij de ruwe score. Vervolgens worden de ruwe scores vergeleken 

met de normgroep. Dit levert genormeerde scores die wij percentielen noemen. De 

scores in het rapport worden weergegeven in percentielen. Een percentiel geeft aan 

hoeveel procent van de normgroep een lagere score heeft dan deze persoon en hoeveel 

van de normgroep een hogere score heeft. 

Het rapport kent twee delen. Het eerste deel laat de absolute scores zien en in het 

tweede deel staan de relatieve scores. 

 Absolute scores: Het gaat hier om het totaal aantal goede antwoorden wat 

vervolgens genormeerd wordt en in percentielen wordt weergegeven. 

 Relatieve scores: Het gaat hier om het percentage [goede antwoorden/gegeven 

antwoorden] dat vervolgens genormeerd wordt weergegeven. 

 

Als uw vraag is: “Hoe goed is deze persoon in het plannen en organiseren in een beperkt 

tijdbestek?” kijkt u vooral naar het eerste deel: De absolute scores tonen aan hoeveel 

van het werk de deelnemer goed plant en organiseert. 

Als uw vraag is: “Hoe precies is deze deelnemer in het plannen en organiseren?” dan zijn 

de scores in het tweede deel een indicatie. De relatieve scores laten zien hoe het staat 

met de kwaliteit (gebrek aan fouten). 

Als uw vraag is: ”Ik zou eens willen weten hoe goed deze deelnemer plant en organiseert 

als hij/zij veel meer of onbeperkt de tijd krijgt?” Dan geven de relatieve scores in het 

tweede deel een antwoord. In dat geval doet het er niet toe wat hij/zij af heeft en laten 

de relatieve scores zien wat iemand bereikt als de tijd onbegrensd is. 

Of de score van een deelnemer voldoende of onvoldoende is, hangt vooral af van de 

functie en de daarbij gestelde eisen en niveaus.  

De huidige versie van InBasket Zeezicht heeft één algemene normgroep. Eerder 

onderzoek wees uit dat deelnemers met een MBO-niveau een zes percentielen lagere 

totaalscore hebben dan deelnemers met een HBO-niveau.  

 


