
 

GEDRAGSCODE	
Gecertificeerd	Testafnemer	CLS360,	CBS360	en/of	HPS360 

 

Deze gedragscode heeft tot doel principes en richtlijnen vast te leggen om ervoor te zorgen dat 
officieel gecertificeerde testafnemers van de CLS360, CBS360 en of de HPS360 bij de uitoefening van 
hun activiteit voldoen aan de hoogste professionele en ethische standaarden. 

 

Artikel 1 : Gebruik testen en testresultaten 

De testafnemer zal de testen en testresultaten enkel gebruiken binnen de met de opdrachtgever 
vooraf schriftelijk afgesproken doelstellingen en in alle transparantie naar de deelnemer toe. 

De testafnemer ziet erop toe dat de deelnemer/coachee het recht behoudt om zijn beoordelaars vrij 
te kiezen (tenzij anders afgesproken met de werkgever) en deze beoordelaars bovendien het recht 
hebben om anoniem te blijven indien zij dit wensen (deze mogelijkheid is niet aanwezig in HPS360). 
De testafnemer zorgt ervoor dat deze principes voorafgaandelijk aan de test schriftelijk worden 
overeengekomen met de opdrachtgever. De testafnemer zal de opdrachtgever ook wijzen op zijn 
plicht om het afgesproken doel op voorhand schriftelijk mee te delen aan de deelnemer/coachee 
(ingevolge Verordening EU 2016/679). 

 

Artikel 2 : Eigendoms- en Privacyrechten, Ethische Code 

De testafnemer zal de intellectuele eigendom van de testen eerbiedigen en zich ten strengste 
houden aan de privacy-wetgeving van toepassing in België en Nederland en de Europese 
Verordening EU 2016/679 (‘GDPR’). 
Hij zal ook uitsluitend handelen overeenkomstig de principes van de Ethische Code voor het 
Wetenschappelijk onderzoek in België, uitgegeven door het Agentschap Federaal Wetenschapsbeleid 
D/2009/1191/6. 

 

Artikel 3 : Geheimhouding 

De testafnemer zal al het bekomen materiaal met inbegrip van vragenlijsten, tests en testresultaten, 
rapporten enz.  als strikt vertrouwelijk beschouwen en op geen enkele wijze ter kennis te brengen 
van derden, hierin begrepen de opdrachtgever, behoudens dat dit uitdrukkelijk en schriftelijk 
akkoord van de deelnemer. Enkel op uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk verzoek van de 
klant-opdrachtgever worden de testresultaten ook ter kennis gebracht van de klant-
opdrachtgever.  De klant-opdrachtgever dient er zich ten aanzien van de testafnemer en Perco in 
voorkomend geval toe te verbinden het akkoord van de deelnemer/coachee tot kennisgeving van de 
resultaten te hebben bekomen. PerCo behoudt zich het recht voor het bewijs van dit akkoord 
voorafgaandelijk de kennisgeving aan de klant-opdrachtgever van de testpersoon  te ontvangen en 
de deelnemers/coachees in te lichten van de kennisgeving aan de klant-opdrachtgever. 



 

 
 
De testafnemer heeft het recht om individuele testresultaten mee te delen aan deelnemers die 
uitdrukkelijk de vraag stellen tot het bekomen van deze resultaten.  
 
In principe gebeurt deze mededeling door middel van een op papier afgedrukt rapport dat pas wordt 
afgegeven naar aanleiding van een persoonlijk gesprek. 
Om het merkimago hoog te houden zal de testafnemer, behoudens andersluidend schriftelijk 
akkoord, de afgedrukte rapporten enkel in kleur ter hand stellen, afgeleverd in de bijhorende map. 
 
Voor zover dit rapport door een derde partij zou worden afgedrukt (drukker of printshop) dient dit te 
gebeuren a.d.h.v. een persoonlijk afgegeven USB-stick waarvan rechtstreeks wordt afgedrukt zonder 
dat de derde een kopie op diens PC of andere elektronische drager plaatst. Testen worden te dien 
einde niet per mail doorgestuurd. Het ter beschikking stellen van de testen voor het afdrukken vanaf 
een beveiligde VPN-verbinding wordt wel toegestaan, maar de eindverantwoordelijkheid voor het 
niet ongewenst verspreiden of niet-toegestane kopieën op PC of andere elektronische drager blijft bij 
de testafnemer. 
 
Indien een deelnemer zelf om elektronische kopieën verzoekt van deze rapporten – en in zoverre 
deze bestaan voor de bewuste testen of vragenlijsten – zal een deelnemer dit verzoek moeten 
richten aan info@perco.be of aan de testafnemer die er zich toe verbindt de afgesproken 
toegangsprotocollen na te volgen. 
 
 
 
Artikel 4 : Bespreking 
 
De testafnemer is er zich van bewust dat de mededeling  van de feedback in een rapport aan een 
deelnemer ernstige psychologische gevolgen kan hebben. 
De testafnemer zal dan ook voldoende tijd en middelen bij de opdrachtgever bedingen om een 
correcte debriefingprocedure te organiseren, derwijze dat de psychologische veiligheid van een 
deelnemer gewaarborgd blijft en de afspraken met betrekking tot geheimhouding zoals vermeld sub 
punt 3 geëerbiedigd worden. 
De testafnemer zal deelnemers ook doorverwijzen naar de dienstverlening van andere professionals 
wanneer hem dit aangewezen lijkt. 
 
 


