Vragenlijst Expat Oriëntatie - VEO

Deze schaal zegt iets over de mate waarin iemand
in staat is om emoties onder alle omstandigheden
onder controle te houden. Daarnaast geeft de
schaal een indruk hoezeer iemand in staat is om te
presteren onder psychologische en/of tijdsdruk

Achtergrond
De Vragenlijst Expat Oriëntatie
De vragenlijst Expat Oriëntatie is bedoeld voor
personen die overwegen in het buitenland te gaan
wonen of werken. Met behulp van de vragenlijst
kan een beeld worden gevormd van de geschiktheid
voor het werken in een andere culturele omgeving
en de verschillende competenties die van belang
zijn voor het succesvol functioneren in een
dergelijke omgeving. Daarnaast zal in veel gevallen
ook de partner in deze nieuwe omgeving willen
aarden. Daarom is het aan te raden ook de partner
en/of familie de VEO af te nemen.
Op basis van de resultaten van de vragenlijst is
men beter in staat om:
- de risico’s van persoonlijke aanpassingsproblemen
in te schatten;
- een beter onderbouwde beslissing te nemen.

De doelgroep wordt gevormd door personen die
overwegen om in het buitenland te gaan werken of
te gaan wonen. Hierbij gaat het zowel om laag als
om hoog opgeleide kandidaten. Het taalniveau is
dusdanig dat ook laag taalvaardige personen de
test kunnen maken.

Schermvoorbeeld VEO in NOA-Online

De schalen

Informatie en Bestellingen VEO

- Contact leggen en onderhouden
Deze schaal geeft aan op welke wijze iemand
contact maakt met andere mensen en hoe hij/zij
zich weet te redden in situaties waarin hij/zij de taal
niet goed beheerst.
- Aanpassingsvermogen
Met ‘aanpassingsvermogen’ wordt gemeten in
hoeverre iemand in staat is om zichzelf aan te
passen aan veranderende omgevingen, taken,
verantwoordelijkheden en/of mensen, om een
gesteld doel te bereiken.
- Activiteiten ondernemen
Deze schaal geeft aan in hoeverre iemand behoefte
heeft om een avontuurlijk leven te leiden en het
prettig vindt om nieuwe dingen uit te proberen.
Tevens zegt het iets over de geneigdheid om actie
te ondernemen of juist situaties te laten gebeuren.
- Openstaan
De schaal ‘openstaan’ beschrijft het vermogen om
zich in te leven in de gevoelens, gedachten en
gedragingen van mensen uit een andere cultuur.

De VEO is verkrijgbaar bij NOA. De Online test is
opgenomen in NOA-Online, de internetomgeving
van NOA. Met dit systeem kunnen ook
expertrapportages worden gegenereerd. In deze
expertrapportages worden de meetpretenties van
de subtests toegelicht en worden de scores in
woorden en in een grafiek weergegeven. Naast de
VEO geeft NOA ook andere tests en vragenlijsten
uit.
Mocht u meer informatie willen over producten en
diensten van NOA, of wilt u producten van NOA
bestellen, dan kunt u contact opnemen met:

- Omgaan met spanning

NOA B.V.
Adres:

Jollemanhof 14 A
1019 GW Amsterdam

Tel:

020 – 50 40 800

E-mail:

info@noa-vu.nl

Internet:

www.noa-vu.nl

NOA werkt nauw samen met de Vakgroep Arbeids- en
Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam

