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U heeft in het kader van het Premaster-assessment een aantal tests
ingevuld. Het Premaster-assessment is ontwikkeld om student en
opleiding een beter beeld te kunnen laten vormen van verschillende
aspecten die relevant zijn voor het succesvol volgen van een
wetenschappelijke opleiding. Het assessment bestaat uit de volgende
onderdelen:

Toelichting op de
tests en uw scores

x Capaciteitentest (MCT-H)
x Tekstbegrip Engels
x Wiskunde en Statistiek
x Taaltoets - Tekstopbouw

U heeft een capaciteitentest op de computer ingevuld. Deze test bestond
uit verschillende onderdelen, die uw logisch redeneervermogen op het
gebied van taal, cijfers en figuren meet. Hieronder volgt uw score
overzicht.

Capaciteiten

Resultaten
Goed Normsc
Woordanalogieën

12

1

Woordrelaties

22

3

Rekenvaardigheid

12

4

Componenten

19

7

Exclusie

10

2

Algemeen capaciteitenniveau

Laag

Midden

Hoog

2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Overzicht
Subtest Totaal aantal
vragen

Aantal
goed

Aantal
fout

Aantal niet
ingevuld

Normscore

Woordrelaties

50

22

24

4

3

Woordanalogieën

35

12

20

3

1

Rekenvaardigheid

40

12

8

20

4

Exclusie

30

10

14

6

2

Componenten

25

19

6

0

7

Algemeen
capaciteitenniveau*

2

* Het algemeen capaciteitenniveau komt niet per definitie overeen met het
gemiddelde over de subtests van de capaciteitentest.

Beschrijving

Uw persoonlijke scores zijn vergeleken met de normgroep. U kunt zien of
u laag, midden (gemiddeld) of hoog scoort ten opzichte van deze
normgroep.
Deze test bestaat uit verschillende onderdelen. Hierbij moeten opgaven
gemaakt worden die te maken hebben met cijfers, taal of plaatjes. De
capaciteitentest is een goede voorspeller voor het wel of niet aankunnen
van een opleiding of functie op een bepaald niveau. Verder spelen
natuurlijk ook andere factoren (zoals motivatie, doorzettingsvermogen en
competenties) een rol bij de haalbaarheid daarvan.

Woordrelaties

Woordanalogieën

x Hier gaat het om de mate waarin iemand de betekenis van Nederlandse
woorden kent. De subtest die kijkt naar woordenschat bestaat uit woorden die
ongeveer hetzelfde of ongeveer het tegenovergestelde betekenen.
x Bij deze test gaat het om het verbaal redeneervermogen. Bij deze test moet het
verband tussen twee woorden worden gevonden.
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Rekenvaardigheid

x De subtest die rekenvaardigheid meet bestaat uit hoofdrekensommen.

Exclusie

x Bij deze test gaat het om het vermogen om logisch te kunnen redeneren. Bij het
redeneren met figuren moet uit vijf figuren één gekozen worden die er niet bij
hoort.

Componenten

x Bij deze test gaat het om het vermogen om tweedimensionaal en logisch te
kunnen denken. Bij deze subtest moeten drie stukjes in gedachten aan elkaar
worden gepast en samen een figuur vormen.

Algemeen
capaciteitenniveau

x Uw algemeen capaciteitenniveau is laag vergeleken met de normgroep. Dit kan
betekenen dat u problemen ervaart of dat u zich extra moet inspannen bij het
volgen van een opleiding of het uitoefenen van een beroep op het niveau van de
gekozen normgroep.

De Engelse tekstbegriptoets meet of de kandidaat over voldoende
tekstbegrip en leesvaardigheid in de Engelse taal beschikt. Het gaat dan
met name om het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige boeken en
artikelen. De Engelse tekstbegriptoets bestaat uit 27 vragen. In de
grafiek hieronder kunt u zien hoeveel vragen u goed beantwoord heeft en
wat uw score is in vergelijking met de normgroep.

Tekstbegrip Engels

Goed Normsc
Tekstbegrip Engels

16

Laag

6

4

5

6

7

8

9

Laag

Wiskunde en Statistiek

Midden

Hoog

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

x Uw rekenkundige en wiskundige vaardigheden liggen op een gemiddeld niveau
in vergelijking met de normgroep.

Deze schrijfvaardigheidtoets is ontwikkeld om na te gaan of de kandidaat
inzicht heeft in basisprincipes die worden toegepast bij het schrijven van
een tekst. Het gaat daarbij om onder andere: alinea-indeling, logische
opbouw en doorloop van zinnen, formulering van logische argumentatie
en conclusie. De toets bestaat uit 20 vragen. In de grafiek hieronder kunt
u zien hoeveel vragen u goed beantwoord heeft en wat uw score is in
vergelijking met de normgroep.

Taaltoets
tekstopbouw

Goed Normsc
9

Laag

Midden

Hoog

3
1

Tekstopbouw Nederlands

3

De Wiskunde en Statistiek toets is ontwikkeld om na te gaan of de
kandidaat voldoende rekenkundige en wiskundige kennis en
vaardigheden bezit die voor een wetenschappelijke opleiding van belang
zijn. De Wiskunde- en Statistiektoets bestaat uit 18 vragen. In de grafiek
hieronder kunt u zien hoeveel vragen u goed beantwoord heeft en wat uw
score is in vergelijking met de normgroep.
Goed Normsc

Tekstopbouw Nederlands

2

x Uw Engels tekstbegrip ligt op een gemiddeld niveau in vergelijking met de
normgroep.

Wiskunde en
Statistiek

Wiskunde en Statistiek

Hoog

5
1

Tekstbegrip Engels

Midden

2

3

4

5

6

7

8

9

x Uw inzicht in de basisprincipes van schrijven ligt op een ondergemiddeld niveau
in vergelijking met de normgroep.
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Afsluiting

In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van verschillende
onderdelen die van belang kunnen zijn voor het succesvol voltooien
van uw studie. Van elk onderdeel is de betekenis toegelicht.
De faculteit zal nu op basis van de behaalde scores en de eisen die
gesteld worden bepalen of u wordt toegelaten tot de opleiding. De
faculteit zal hiervoor binnen maximaal 3 weken contact met u
opnemen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de faculteit.
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