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OTYS Nederland 
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U kunt ons op werkdagen telefonisch 
bereiken van 09.00 - 17.00 uur.  
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E: info@otys.nl (Algemeen) 
E: sales@otys.nl (Verkoop)  
 
OTYS France 
2/4 boulevard des Îles 
Batiment A 
Immeuble "Arc en ciel" 
92130 Issy les Moulineaux 
T :  +33(0) 1 80 18 06 00 
 
OTYS Ceská Republica s.r.o. 
Karmelitská 379 / 18  
118 00 PRAHA 1  
Czech Republic  
T: +420 257 534 025 
 
OTYS Belgium 
Adequat Business Center  
Brusselsesteenweg 159  
9090 Melle  
T: +32 (0) 9 324 11 60  
F: +32 (0) 9 324 11 61 
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Versiemanagement 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende versies van dit document. 

Versie Datum Auteur Omschrijving 

2.0 31-07-2013 OTYS Academy 
Bestaande handleiding geplaatst in nieuwe format 

(inclusief versiebeheer). 
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Hoofdstuk 1: Over deze handleiding 

1.1 Doel van deze handleiding 

Deze handleiding helpt u met het gebruik van de koppeling tussen OTYS en Profiscore. Deze 

koppeling, Profiscan, stelt u in staat om houding- en gedragskenmerken van een kandidaat 

in beeld te brengen. Dit doet u op basis van de tekst in een sollicitatiebrief. 

In deze handleiding wordt de koppeling tussen OTYS en Profiscore behandeld en kunt u lezen 

hoe deze koppeling in zijn werking gaat en wat de benodigdheden hiervoor zijn. 

1.2 Opbouw van deze handleiding 

Zoals hierboven aangegeven is deze handleiding bedoeld voor het gebruik van de Profiscan. 

Deze handleiding is derhalve op de volgende manier opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 zal beschreven worden wat Profiscan is. Hier wordt ook ingegaan op het 

model wat voor dit product gebruikt wordt. Hoofdstuk 3 zal ingaan op de werking en 

uitvoering van de Priofiscan. 

1.3 Benodigde basiskennis 

Bepaalde taken worden in deze instructie niet toegelicht omdat deze tot de basiskennis van 

de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze instructie vallen. Het 

gaat hierbij met name om de volgende taken: 

 Gebruik van Windows; 

 Basisgebruik OTYS; 

1.4 Commentaar en reacties 

Commentaar en reacties op deze instructie en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail 

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl. 
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Hoofdstuk 2: Over Profiscan 

Als recruiter wilt u een goede match kunnen maken tussen vacatures en kandidaten, maar u 

wilt ook snel en effectief werken zodat u meer kandidaten kunt matchen in minder tijd. OTYS 

wil recruiters deze mogelijkheid bieden, en wel vanuit het eigen OTYS systeem. 

Het is uw doel om zo min mogelijk mismatches te maken. Dit kunt u doen door naast 

toetsing op kennis en vaardigheden, ook de houding en het gedrag van een kandidaat in 

beeld te brengen. Deze kunnen dan gematcht worden met de gewenste houding en gedrag 

van een functie.  

 

1.1 Wat is Profiscan? 

Profiscan is de online tool van OTYS partner Profiscore waarmee, op basis van de tekst in 

een sollicitatiebrief, houding en gedragskenmerken van een persoon snel en objectief 

gemeten kunnen worden. Dit wordt gedaan met een psychologisch en taalkundig systeem 

dat wereldwijd uniek is. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen houding en gedrag omdat iemands houding diens 

gedrag verklaart. Zo kan dus onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijk en aangeleerd 

gedrag. Bijna altijd past iemand zijn gedrag aan op de werkvloer door zich professioneel te 

gedragen. Toch komt dit vaak overeen met de houding, die de normen en waarden 

weerspiegelen. 

 

1.2  RDA model   

De techniek van Profiscan is gebaseerd op het Rol Diagramatische Aanpak model.  De RDA 

methodiek is ontwikkeld door de universiteiten van Twente en Utrecht. Het RDA model is 

gebaseerd op een psychologisch en linguïstisch ordeningsysteem en is wereldwijd uniek. Dit 

unieke RDA model bevat tienduizenden woorden en zinsnedes die door een team van 

gecertificeerde psychologen en taalkundigen periodiek wordt bijgewerkt. Het RDA model 

maakt een woord/ beeld analyse van de tekst en is in staat om alle psychologische dimensies 

te duiden. 

Bron: profiscore.nl  

RDA model 
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Hoofdstuk 3: Koppeling met OTYS  

Vanuit OTYS kunt u een vacature scannen. Hier wordt een profiel voor gemaakt met de 

gewenste waarden voor houding en gedrag. Vervolgens kunt u vanuit uw OTYS Vacature 

Manager de sollicitanten scannen. Deze scores worden over elkaar heen gelegd zodat er 

inzichtelijk wordt of er een match is op basis van Profiscan. De visualisatie wordt 

ondersteund door uitspraken over de houding en het gedrag van een sollicitant en de 

geschiktheid voor de functie. Deze resultaten worden binnen 2 seconden aan u getoond en 

komen automatisch als .pdf in het dossier van de kandidaat te staan. 

Uw kandidaat hoeft geen bijdrage en goedkeuring te geven aan de scan, die gemaakt wordt 

op basis van de sollicitatietekst. De koppeling vanuit OTYS met Profiscan biedt u de 

mogelijkheid om het werving en selectieproces objectiever te maken en te versnellen. Dit 

scheelt tijd en geld. 

 

3.1   Profiscan uitvoeren 

Via uw Vacature Manager kunt u de kandidaten van een bepaalde vacature scannen. Hiervoor 

gaat u eerst naar de gekoppelde kandidaten van de desbetreffende vacature. 

 

Wanneer u met uw muis op een kandidaat klikt, verschijnt onderin het sollicitatie dossier van 

deze kandidaat. 

 
Via het tabblad ?Profiscan? kunt u verschillende scans uitvoeren.     

 Klik op de knop Scan vacature. 

 Wanneer u deze scan heeft uitgevoerd is het resultaat bij iedere aan deze vacature 

gekoppelde kandidaat te zien zijn 

 Klik op de knop Scan kandidaat 
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Let op: De scan kan alleen uitgevoerd worden wanneer een kandidaat in de 

sollicitatie meer dan 35 aaneensluitende woorden heeft geplaatst. De ‘default’ is 

afgestemd op de motivatie vraag. Handig is dus om in uw vragenset de 

‘Motivatie’ verplicht te maken. Hoe u de Standaard vragenset aanpast is te lezen 

in paragraaf 3.2. 

Nadat Profiscan is uitgevoerd zal het scherm ververst worden en ziet u dat er drie rapporten 

beschikbaar zijn; van de Vacaturescan van de Kandidaat scan en het Match Resultaat. In het 

rapport van het Match Resultaat kunt u zien op welke vlakken, que houding en gedrag, de 

kandidaat met de vacature matcht. 

3.2 Vragensets aanpassen 

Zoals eerder vermeld werkt Profiscan alleen wanneer een kandidaat 35 aaneenvolgende 

woorden heeft beschreven in de sollicitatie. Hiervoor is aan te raden om in de Standaard 

vragenset een vraag ‘’Motivatie’’ toe te voegen en deze verplicht te maken. Via uw 

Instellingen kunt u naar het tabblad ‘’Vragensets’’ 

 

 
Hier kunt u de Standaard vragenset aanpassen. 

 Dubbelklik op deze vragenset 

 Er opent een nieuw venster 

 Klik op ‘Nieuwe vraag’ 

 Er opent wederom een nieuw venster 

 Hier kunt u een nieuwe vraag toevoegen 
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Om een motivatie toe te voegen kiest u voor ?CV?, ?Motivatie? en voert u een uitleg in. Dit 

zullen de Kandidaten te zien krijgen, dus vermeld in deze tekst dat de motivatie uit minimaal 

35 woorden moet bestaan. 

 

‘’Verplicht maken’’ te selecteren. 

 
Daarnaast kunt u deze vraag verplicht maken. Dit doet u door op ‘’Validatie’’ te klikken. 

 
 

De scan op kandidaten wordt standaard uitgevoerd op de motivatietekst van een 

kandidaat op een vacature. Voor de scan op de vacature wordt er een standaard 

gebruik gemaakt van de korte omschrijving van de vacature. Indien u hier een 

ander veld voor wilt gebruiken kunt u contact opnemen met OTYS Support door 

een ticket in te schieten of te bellen. 

 

 

 


