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Disclaimer
Bij de interpretatie van dit rapport dient rekening gehouden te worden met de eigenschappen van het specifieke
instrument.
Het gebruik van deze rapportage en bijbehorend instrument is alleen toegestaan aan personen die naar het oordeel van PiCompany hiervoor over de juiste deskundigheid beschikken.
PiCompany is niet aansprakelijk voor de consequenties van oneigenlijk gebruik van deze rapportage, deze aansprakelijkheid ligt geheel bij de organisatie die het betreffende instrument inzet.
Dit rapport is automatisch gegenereerd.
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Testrapport Detector Ability
Voor u ligt het rapport van de Detector Ability. De Detector Ability is een test die de cognitieve capaciteiten van
een persoon meet. Bij cognitieve capaciteiten gaat het erom hoe gemakkelijk en snel iemand verschillende soorten cognitieve problemen weet op te lossen. Dit probleemoplossend vermogen geeft een indicatie van het gemak
en de snelheid waarmee de deelnemer problemen zal aanpakken in de beoogde functie. De score is vergeleken
met de normgroep MBO4.
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Dit rapport laat de uitslag zien van de Detector Ability test die deze deelnemer, zonder toezicht, heeft gemaakt. De
uitslag in dit rapport geeft de score van de deelnemer weer. De uitslag in dit rapport heeft alleen waarde als de
deelnemer de instructies over de afname heeft opgevolgd, de test zelf heeft gemaakt en niet is geholpen door anderen. U kunt desgewenst besluiten om de deelnemer uit te nodigen voor de test onder gecontroleerde omstandigheden.

Vertrouwelijkheid
Er wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid omgegaan met de testgegevens. PiCompany volgt hierbij de
richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), zie: www.psynip.nl, alsmede die van 4TP
(www.4tp.nl).
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