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Inleiding
Vooraf

Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Rapporten van psychologisch onderzoek blijven
maximaal twee jaar geldig en dienen nadien vernietigd te worden. Uw adviseur dient om uw toestemming te
vragen om dit rapport en conclusies daaruit met anderen te overleggen. Uw eigen kritische houding en die van
uw adviseur blijft daarbij belangrijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de
juistheid van de beschrijvingen en conclusies.

Opbouw

Het rapport dat voor u ligt geeft u inzicht in uw interesses en voorkeuren aangaande werk. U hebt in de
vragenlijst telkens gekozen uit een aantal alternatieven, die staan voor een interessegebied. Dit kan een
startpunt zijn voor een loopbaanplan: het geeft aan waar uw interesse naar uit gaat. Dit is overigens geen
absoluut advies. Het kan zijn dat er andere redenen zijn, zoals uw diploma’s of werkervaring, die maken dat
bepaalde gebieden voor u extra interessant zijn. De interessegebieden sluiten aan bij de indeling van Hbo en
Academische opleidingen in Nederland. Als u voor een studiekeuze staat, zou het voor de hand liggen om die
studierichting te kiezen die aansluit bij uw interessegebied. Wellicht ten overvloede merken wij op dat uw
interesse niets zegt over uw geschiktheid.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de
loop der tijd kunnen veranderen.

Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit
de gegeven antwoorden. Deze zijn vergeleken met een grote groep anderen. De subjectieve aard van
beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de interpretatie van de data in beschouwing worden
genomen. De testleverancier kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de
resultaten en beschrijvingen.

© 2014-2020 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de
testleverancier. Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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Uw resultaten
Stenscores

Alfa richtingen
Taal en cultuur

Communicatie

Geschiedenis

Artistiek

Muzikaal

Theologie en wijsbegeerte

Beta richtingen
Bouwkunde

Geologie

Informatica

Exacte vakken

Techniek

Agrarisch

Biologisch

Gamma richtingen –
diensten
Sociaal

Gezondheidszorg dieren

Gezondheidszorg

Onderwijs

Gamma richtingen –
bestuurlijk maatschappelijk
Financieel economisch

Management en beleid

Maatschappelijk politiek

Commercieel

Recht

Specifieke
interessegebieden
Sport

Veiligheid

Toerisme

pagina 3 van 4Jan Voorbeeld Rapport Interesse H



Toelichting op de gebruikte getallen
In dit rapport wordt een aantal cijfers gebruikt dat we graag willen toelichten. De grafische weergave van de
persoonskenmerken is weergegeven in stenscores.

Stenscores hebben de volgende betekenissen:

Sten Betekenis

1 Ver onder gemiddeld

2 Ruim beneden gemiddeld

3 Beneden gemiddeld

4 Juist beneden gemiddeld

5 Gemiddeld

6 Gemiddeld

7 Juist boven gemiddeld

8 Boven gemiddeld

9 Ruim boven gemiddeld

10 Ver boven gemiddeld
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