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Verloop
Het psychologisch onderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. U bent door uw toekom-
stige werkgever op de hoogte gesteld van de functie-eisen die behoren bij de vacature. InTransit 
neemt deze functie-eisen mee in het onderzoek.

U neemt contact met ons voor het maken van 
een afspraak. 
Vóór het daadwerkelijke onderzoek vult u thuis 
een Vragenlijst Levensgeschiedenis in en stuurt u 
deze samen met uw CV aan ons terug. Tijdens het 
onderzoek wordt deze vragenlijst met u bespro-
ken. Dit gesprek duurt gemiddeld een uur, voor 
echtparen geldt anderhalf à twee uur. Daarnaast 
wordt u gevraagd om ter plekke een aantal meer-
keuzetesten in te vullen. Deze testen hebben be-
trekking op persoonlijkheidskenmerken en (multi-
culturele) vaardigheden. Hoelang het invullen van 
de testen duurt, varieert per persoon; meestal 
neemt dit twee à drie uur in beslag. De testen 
geven, samen met de Vragenlijst Levensgeschie-
denis en het gesprek, antwoord op de vraag in 
hoeverre u voldoet aan de functie-eisen. Uiteraard 
is het in een onderzoek in uw eigen belang om een 
realistisch beeld van uzelf neer te zetten. 

Echtparen komen samen. Kinderen tot twaalf 
jaar hoeven niet te komen; voor hen wordt vooraf 

door de ouders en de leerkracht een vragenlijst 
ingevuld. Met kinderen boven de twaalf jaar heb-
ben we afzonderlijk een gesprek, in overleg met 
de ouders. Zij vullen zelf, naast hun ouders en 
mentor, ook een vragenlijst in.

Na afloop van het onderzoek schrijft de mede-
werker van InTransit een rapport. Een collega 
leest hierbij kritisch mee. Voor echtparen wordt 
een gezamenlijk rapport gemaakt. Tijdens een 
tweede afspraak wordt dit rapport met u door-
gesproken en vastgesteld. Als er onjuistheden of 
irrelevante gegevens in het rapport staan, mag 
u de medewerker vragen dit te corrigeren. Het 
rapport krijgt u digitaal, beveiligd met een wacht-
woord, tot uw beschikking. Ook wordt het - na uw 
schriftelijke toestemming - aan uw toekomstige 
werkgever gestuurd. U heeft het recht om toe-
zending van het rapport aan de opdrachtgever te 
blokkeren. In dat geval kunt u dit schriftelijk aan 
ons kenbaar maken en vernietigen wij het rapport 
en alle daarbij behorende gegevens.

Doel
De medewerkers van InTransit voeren psychologische onderzoeken uit om in kaart te brengen wat 
uw sterke kanten en aandachtsgebieden zijn met betrekking tot de functie-eisen die voor de beoogde 
vacature in het buitenland gelden. Meestal worden daarbij ook aanbevelingen gedaan voor verdere 
voorbereiding en begeleiding tijdens de uitzending.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die u in het proces geeft, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwe-
lijkheid behandeld. Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt door ons aan niemand 
inzage in het rapport en de daarbij behorende gegevens verstrekt.

Kosten
De rekening van het psychologisch onderzoek wordt, tenzij anders vermeld, door uw toekomstige 
werkgever aan ons voldaan.

Klachten
Mocht u - onverhoopt - klachten hebben over de uitvoering of verslaglegging van het assessment,  
dan bespreekt u dit in eerste instantie met de betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit, dan 
kunt u contact opnemen met een van onze klachtenfunctionarissen (zie hiervoor www.intransit.nl). 

Informatie
Meer informatie over psychologische onderzoeken kunt u vinden op de website van onze beroepsver-
eniging Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

http://www.intransit.nl
http://www.psynip.nl/themadossiers/psychologische-tests-cotan-html

