“Wij geloven dat talent het verschil maakt in een krachtige regionale
economie. Daarom versterken, verbinden en inspireren wij het talent van
organisaties in Noord-Holland Noord.”

Aanvraagformulier - Bureauservice Online Testen SHL
Capaciteitentesten – Persoonlijkheidsvragenlijsten – Automatische rapportages

Algemene gegevens kandidaat:
Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Geslacht:
Afnamedatum:
Werkwijze
Je kunt dit aanvraagformulier ingevuld mailen naar bureauservice@hsadviesgroep.nl of dit
formulier slechts als leidraad gebruiken en je aanvraag direct in de mail zetten. Tevens is het
mogelijk om je aanvraag telefonisch door te geven via 072 512 52 30.
Aan de hand van jouw aanvraag krijgt de kandidaat een link van ons toegestuurd zodat hij of
zij de online test(en) kan maken.
Het is ook mogelijk dat wij een link naar jou sturen die je meervoudig kunt gebruiken. In dit
geval hoef je vooraf alleen maar de naam van de kandidaat en de afnamedatum aan ons
door te geven.

Certificering
Voor zelfstandig gebruik van de OPQ en Verify dien je SHL gecertificeerd te zijn.
Bij H&S Adviesgroep kun je deze certificering behalen! Neem contact met ons op
voor meer informatie.

Capaciteitentesten
Aanvraag Verify test
Selectie

Vergelijkingsgroep

Prijs

MBO+

€ 75,- (excl. BTW)

HBO+

€ 75,- (excl. BTW)

Toelichting:
De Verify capaciteitentest bestaat uit drie losse testonderdelen, namelijk Inductief Redeneren,
Numeriek Redeneren en Verbaal Redeneren. De drie testonderdelen doen een beroep op het
logisch redeneervermogen van de kandidaat in verschillende domeinen. De testduur is ongeveer
120 minuten (inclusief het lezen van de instructie en het maken van eventuele oefenvragen).

Aanvraag G+ test
Selectie

Vergelijkingsgroep

Prijs

MBO+

€ 75,- (excl. BTW)

HBO+

€ 75,- (excl. BTW)

Toelichting:
De G+ capaciteitentest is één test die is opgebouwd uit drie onderdelen en wat betreft inhoud
vergelijkbaar is met de Verify capaciteitentest. De G+ test is echter een adaptieve test, wat de
testduur aanzienlijk korter maakt. Bij de G+ test krijgt de kandidaat dankzij een complexe techniek
bij een juist gegeven antwoord een moeilijkere vraag en bij een foutief antwoord een makkelijkere
vraag. Zodoende kan het denkniveau van de kandidaat relatief snel geschat worden. De testduur is
ongeveer 50 minuten (inclusief het lezen van de instructie en het maken van eventuele
oefenvragen).

Persoonlijkheidsvragenlijsten
Aanvraag OPQ (Occupational Personality Questionnaire)
Selectie

Vergelijkingsgroep

Prijs

MBO+

€ 75,- (excl. BTW)

HBO+

€ 75,- (excl. BTW)

Toelichting:
De OPQ is een van de meest gebruikte en erkende persoonlijkheidsvragenlijsten in de wereld. De
vragenlijst brengt 32 werkgerelateerde gedragsvoorkeuren van de kandidaat op betrouwbare wijze
in kaart.

Aanvraag MQ (Motivation Questionnaire)
Selectie

Vergelijkingsgroep

Prijs

MBO+

€ 40,- (excl. BTW)

HBO+

€ 40,- (excl. BTW)

Toelichting:
De MQ helpt je belangrijkste factoren te identificeren die van invloed zijn op de motivatie van de
kandidaat.

Aanvraag CCSQ (Customer Contact Styles Questionnaire)
Selectie

Vergelijkingsgroep

Prijs

Sales & Klantcontact

€ 40,- (excl. BTW)

Toelichting:
De CCSQ is een variant van de OPQ, toegespitst op verkoopfuncties en functies met veel
klantcontact.

Aanvraag WSQ (Work Styles Questionnaire)
Selectie

Vergelijkingsgroep

Prijs

Fabricage & Productie

€ 25,- (excl. BTW)

Toelichting:
De WSQ is een variant van de OPQ, toegespitst op functies binnen de fabricage en productie.

Combinatie aanbieding
Aanvraag Verify met OPQ
Selectie

Vergelijkingsgroep

MBO+

Prijs
€ 125,- (excl. BTW)
(je bespaart € 25,-)

HBO+

€ 125,- (excl. BTW)
(je bespaart € 25,-)

Aanvraag G+ met OPQ
Selectie

Vergelijkingsgroep

MBO+

Prijs
€ 125,- (excl. BTW)
(je bespaart € 25,-)

HBO+

€ 125,- (excl. BTW)
(je bespaart € 25,-)

Automatische rapporten
Mede op basis van de OPQ, MQ en/of capaciteitentesten kunnen verschillende rapporten automatisch
gegenereerd worden. Deze rapporten helpen je bij het interpreteren van de resultaten. De rapportages
variëren in focusgebied en omvang. De rapportages zijn in meer dan 30 talen beschikbaar!
Aanvraag Rapporten
Selectie

Rapporten

Prijs

Assessment Support Rapport

€ 135,- (excl. BTW)

Toelichting:
Dit rapport kan worden gegenereerd op basis van de OPQ. Het geeft een beschrijving van de
gedragsvoorkeuren op de verschillende domeinen. Tevens worden opmerkelijke combinaties van
scores uitgelicht en beschreven op wat voor manier deze elkaar kunnen versterken. Daarnaast
wordt een inschatting gedaan waar de kandidaat waarschijnlijk succesvol of minder succesvol in is
en wordt aangegeven welke eigenschappen daar aan bijdragen.

UCF Development Action Planner

€ 100,- (excl. BTW)

Toelichting:
Dit rapport kan worden gegenereerd op basis van de OPQ en indien beschikbaar wordt het
resultaat van de capaciteitentest ook meegenomen, zodat het rapport nog nauwkeuriger wordt. Het
rapport geeft een samenvatting van sterke en ontwikkelpunten op de SHL competenties en geeft
suggesties voor ontwikkelacties.

Sales Rapport

€ 125,- (excl. BTW)

Toelichting:
Dit rapport kan worden gegenereerd op basis van de OPQ en indien beschikbaar in combinatie met
de MQ. Het geeft inzicht in de potentiële fit die de kandidaat heeft met een Salesfunctie en waar de
sterke en ontwikkelpunten liggen met betrekking tot saleseffectiviteit.
Leiderschapsrapport

€ 375,- (excl. BTW)

Toelichting:
Dit uitgebreide rapport kan worden gegenereerd op basis van de OPQ en geeft een inschatting van
het leiderschapspotentieel van de kandidaat. Het rapport maakt een onderscheid tussen
verschillende leiderschapsstijlen en brengt in kaart welke stijlen de kandidaat in zich heeft en in
welke situaties deze het beste tot hun recht komen.

Universal Competency Rapport

€ 85,- (excl. BTW)

Toelichting:
Dit rapport kan worden gegenereerd op basis van de OPQ en indien beschikbaar in combinatie met
het resultaat van de Verfiy of G+ test. Het rapport geeft een samenvatting van het
competentiepotentieel op basis van de SHL competenties.

