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Dit is een voorbeeldrapportage en betreft een verkorte weergave van de resultaten.

Capaciteitentest
In deze rapportage worden jouw resultaten op de capaciteitentest weergegeven.
Deze test bestaat uit verschillende onderdelen waarbij je opgaven moest maken
die iets met cijfers, taal of plaatjes te maken hadden. De capaciteitentest is een
goede voorspeller of je een studie op een bepaald niveau wel of niet aankan. Bij
de haalbaarheid van een studie spelen natuurlijk andere factoren (zoals
interesse, persoonlijkheid en motivatie) ook een rol.
In deze rapportage worden jouw resultaten op de capaciteitentest gepresenteerd
in een aantal stappen:
1. jouw resultaten op alle afzonderlijke onderdelen gepresenteerd in een
overzicht
2. beschrijving van jouw resultaten op de afzonderlijke onderdelen
1. Resultaten per onderdeel
In de grafiek vind je jouw scores op alle afzonderlijk gemaakte onderdelen.
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Overige onderdelen: woordanalogieën, woordrelaties, cijferreeksen,
componenten, exclusie, spiegelbeelden en controleren.
2. Beschrijving per onderdeel
Hieronder vind je een beschrijving van alle afzonderlijk gemaakte onderdelen.

Rekenvaardigheid: je rekenvaardigheid is zeer laag vergeleken met de
normgroep. Dit kan een nadeel zijn bij activiteiten waarbij je moet rekenen of
meten.
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Interessetest
In dit deel worden jouw resultaten op de interessetest weergegeven. De test
bestaat uit 140 activiteiten waarbij je moest aangegeven in hoeverre je elke
activiteit interessant vond. De testresultaten zijn onder te verdelen in 14
beroepssectoren en 11 bijbehorende activiteiten. De interessetest is een goede
voorspeller voor welke studie je interessant vindt. Bij de haalbaarheid van een
studie spelen natuurlijk andere factoren (zoals capaciteiten, persoonlijkheid en
motivatie) ook een rol.
In deze rapportage worden jouw resultaten op de interessetest gepresenteerd in
de volgende stappen:
1a. jouw resultaten van alle beroepssectoren gepresenteerd in een overzicht
1b. overzicht van de 3 beroepssectoren waar je het meest geïnteresseerd in
bent
1c. beschrijving van de 3 beroepssectoren waar jij het meest geïnteresseerd
in bent
2a. jouw resultaten van alle activiteiten gepresenteerd in een overzicht
2b. overzicht van de 3 activiteiten waar je het meest geïnteresseerd in bent
2c. beschrijving van de 3 activiteiten waar jij het meest geïnteresseerd in
bent
1a. Resultaten beroepssectoren
In de grafiek vind je een overzicht van jouw scores op de verschillende beroepssectoren.
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Overige beroepssectoren: onderwijs, sociaal welzijn, medisch welzijn, sport,
onderwijs & veiligheid, juridische sector, financieel economische dienstverlening,
bouw, logistiek, IT, cultuur & media, techniek en planten, dieren & milieu.
1b. Beroepssectoren
Hieronder wordt weergegeven in welke 3 beroepssectoren jij het meest geïnteresseerd
bent.
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1c. Beschrijving beroepssectoren
Hieronder vind je een beschrijving van de beroepssectoren waar jij het meest
geïnteresseerd in bent.

1. Zakelijke dienstverlening: het werk in deze sector heeft betrekking op het
verlenen van diensten aan bedrijven en andere organisaties. Voorbeelden van
beroepen in deze sector zijn communicatiewetenschapper, loopbaanadviseur,
interim-manager, trainer en marktonderzoeker. Voorbeelden van taken binnen
deze beroepen zijn: leidinggeven aan een bedrijf, ontwikkelen/organiseren van
trainingen/cursussen.
2a. Resultaten activiteiten
Naast je interesse in de verschillende beroepssectoren is ook gemeten welke activiteiten
je het meest interessant vindt. Hieronder vind je een overzicht van jouw resultaten.
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Overige activiteiten: zorgen & begeleiden, informeren & opleiden, adviseren,
organiseren, ontwikkelen & toetsen, ondernemen & handel drijven, onderzoeken,
bedenken & vormgeven, beheren & controleren en praktisch werken.
2b. Activiteiten
Hieronder wordt weergegeven in welke 3 activiteiten jij het meest geïnteresseerd bent.
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2c. Beschrijving activiteiten
Hieronder vind je een beschrijving van de activiteiten waar jij het meest geïnteresseerd
in bent.

Leiding geven: leiding geven is het verantwoordelijk zijn voor het aansturen van
anderen. Voorbeelden van beroepen waarin deze activiteit een belangrijke rol
speelt zijn manager, uitvoerder, directeur, projectleider, regisseur, burgemeester
en voorzitter.
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Persoonlijkheidstest
In deze rapportage worden jouw resultaten op de persoonlijkheidstest
weergegeven. De test bestaat uit 240 activiteiten waarbij je moest aangeven in
welke mate de stelling op jouw van toepassing is. De testresultaten zijn onder te
verdelen in 5 domeinen van persoonlijkheid, namelijk neuroticisme, extraversie,
openheid, altruïsme en consciëntieusheid.
1. Neuroticisme: de mate waarin je emotioneel stabiel bent.
2. Extraversie: de mate waarin je gericht bent op de buitenwereld.
3. Openheid: de mate waarin je gericht bent op nieuwe dingen.
4. Altruïsme: de mate waarin je het belang van anderen boven je eigen belang
stelt.
5. Consciëntieusheid: de mate waarin je georganiseerd en doelgericht bent.
Door de persoonlijkheidstest krijg je inzicht in welke studie aansluit bij jouw
manier van denken, jouw gevoelens en emoties en hoe je met anderen omgaat.
Bij de haalbaarheid van een studie spelen natuurlijk andere factoren (zoals
capaciteiten, interesse en motivatie) ook een rol.
In deze rapportage worden jouw resultaten op de persoonlijkheidstest
gepresenteerd in de volgende stappen:
1. resultaten van jouw persoonlijkheidskenmerken gepresenteerd in een
overzicht
2. beschrijving van jouw persoonlijkheidskenmerken
1. Resultaten persoonlijkheidskenmerken
In de grafiek vind je een overzicht van jouw persoonlijkheidskenmerken.
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Overige persoonlijkheidskenmerken: extraversie, openheid, altruïsme en
consciëntieusheid.
2. Beschijving persoonlijkheidskenmerken
Hieronder vind je een beschrijving van jouw persoonlijkheidskenmerken.

Neuroticisme: hier komt een beschrijving van de mate waarin jij emotioneel
stabiel bent. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van jouw mate van
angst, ergernis, schaamte, impulsiviteit en kwetsbaarheid.
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Motivatietest
In deze rapportage worden jouw resultaten op de motivatietest weergegeven. De
motivatietest meet drie persoonlijkheidskenmerken die grotendeels bepalend zijn
voor jouw productiviteit en je houding ten opzichte van werk.
1. Prestatiemotief: de mate waarin jouw persoonlijkheid leidt tot motivatie om
te presteren in situaties.
2. Negatieve faalangst: de mate waarin spanning in ongestructureerde situatie
(complex, nieuw of onbekend) bij jou tot slechter functioneren leidt dan onder
normale omstandigheden.
3. Positieve faalangst: de mate waarin spanning in relatief ongestructureerd
situaties bij jou tot beter functioneren leidt dan onder normale omstandigheden.
In deze rapportage worden jouw resultaten op de motivatietest epresenteerd in
een aantal stappen:
1. jouw resultaten op de drie motivatieonderdelen
2. beschrijving van jouw motivatie
1. Resultaten per motivatieonderdeel
In de grafiek vind je een overzicht van jouw scores op de motivatieonderdelen.
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Overige motivatieonderdelen: negatieve faalangst en postieve faalangst.
2. Beschrijving per motivatieonderdeel
Hieronder vind je een beschrijving van jouw motivatie.

Hier komt een beschrijving van de mate waarin jouw persoonlijkheid leidt tot
motivatie om te presteren in situaties. Daarnaast wordt er een beschrijving
gegeven van hoe jij functioneert met spanning in gestructureerde en
ongestructureerde situaties.
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Advies: beroepen en opleidingen
Hieronder word een advies gegeven gebaseerd op jouw capaciteiten, interesses,
persoonlijkheid en motivatie. Bij elke sector worden beroepen gegeven met
bijbehorende opleidingen op HBO- en WO-niveau.
Sector – vb. zakelijke dienstverlening



Beroep:
o Opleiding:
Beroep:
o Opleiding:

Sector – vb. financieel economische dienstverlening



Beroep:
o Opleiding:
Beroep:
o Opleiding:

Sector – vb. medisch welzijn



Beroep:
o Opleiding:
Beroep:
o Opleiding:
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