
 

 
 

Voorbeeldvragen capaciteitentest 
 
Je gaat binnenkort een capaciteitentest maken. In dit document zijn voorbeeldopgaven opgenomen om 
vertrouwd te raken met het soort vragen dat voorkomt in de test. 
 
Wat meet de capaciteitentest? 
De test bestaat uit verschillende onderdelen die ieder een andere capaciteit meten. 
 
Uit welke onderdelen bestaat de DAT? 
  

1) Figurenreeksen – meet het vermogen om ideeën te begrijpen die niet in woorden of getallen 
worden gepresenteerd. Naar verwachting zijn werkzaamheden waarbij dit van belang is, 
bijvoorbeeld computerprogramma’s maken, werken met formules, of schema’s opstellen. 

2) Rekenvaardigheid – meet het vermogen rekenkundige taken uit te voeren, zoals het oplossen 
van calculaties, het (leren) interpreteren van tabellen en grafieken, het schatten van cijfermatige 
uitkomsten en het toepassen van rekenkundige formules. 

3) Analogieën – meet het vermogen relaties tussen woorden te herkennen. Naar verwachting is dit 
vermogen vereist bij alle werkzaamheden en functies waarbij abstract denken en probleem 
oplossen een rol speelt. Te denken is dan aan het begrijpen van redeneringen, het volgen van 
een betoog, de kern van de zaak doorzien. 

4) Ruimtelijk inzicht – meet het ruimtelijk voorstellingsvermogen. Werkzaamheden waarvoor dit 
vereist is, zijn naar verwachting werktekeningen lezen/maken, bouwtekeningen lezen/maken, 
tandtechniek, etaleren, tekenen, mallen maken en kleding knippen en/of ontwerpen. 

5) Taalgebruik – meet het vermogen om fouten te herkennen in stukken tekst, zoals het gebruik 
van hoofdletters en grammatica. Dit vermogen is naar verwachting vereist bij werkzaamheden 
die betrekking hebben op het geschreven en het gesproken woord, zoals onderwijs, rechten 
(wetgeving), voorlichting, vragenlijstontwerp en het aanleren van vreemde talen. 

6) Woordbeeld – meet het vermogen van het spellen van Nederlandse woorden. Het goed kunnen 
spellen van woorden is van belang in diverse werkzaamheden en functies, naar verwachting 
journalistiek, rechten (wetgeving), het schrijven van zakelijke teksten en 
secretariaatswerkzaamheden. 

7) Praktisch inzicht – meet het vermogen om praktische mechanische en natuurkundige relaties te 
doorzien. Dit vermogen helpt om snel te leren hoe een apparaat of mechaniek werkt en hoe het 
gerepareerd moet worden.  

 
Voorbeelden 
Hieronder volgt per onderdeel één voorbeeld. 
 
 
  



 

 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
Enkele aandachtspunten bij het maken van een test: 

 Ga niet proberen te studeren voor de test. De uitslag zal daardoor niet veel beter worden. 

 Zorg ervoor goed uitgerust te zijn voor het maken van de test. Vermoeidheid zal de testuitslag 
negatief kunnen beïnvloeden. 

 Kom op tijd. Kandidaten die te laat zijn, hebben minder tijd voor het geheel. 

 Lees de instructies en zorg ervoor dat de voorbeelden duidelijk zijn. 

 Als een vraag moeilijk is, denk er dan niet te lang over na, maar gok een antwoord. Er is een 
beperkte tijd voor iedere test. 

 Het is niet nodig nerveus te zijn voor de test. Van niemand wordt verwacht alle antwoorden 
goed te hebben of alles binnen de tijd af te hebben. Probeer te ontspannen en het zo goed 
mogelijk te doen. 

 Probeer in de gaten te houden hoeveel tijd er nog is voor een bepaalde test en hoeveel vragen 
er nog open staan. Dit is ook te zien op je computerscherm. 

 Als er bijzondere omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op de testuitslag, dan dien je 
dit voor aanvang van de testafname te melden aan de testleider. 
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