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Inleiding
Beste Dorien,
Hartelijk dank voor het maken van je digitale intakeassessment. In
dit rapport worden je resultaten toegelicht.
Je hebt het intakeassessment gemaakt om te onderzoeken of de
opleiding aansluit bij je interesses en je kwaliteiten. In dit rapport
lees je op welke gebieden jouw talenten liggen en welke punten
(nog) wat aandacht verdienen.
Bij het intakeassessment heb je capaciteitentesten en
zelfbeoordelingsvragenlijsten ingevuld. Voor alle onderdelen zijn je
scores vergeleken met een vergelijkingsgroep, dit wordt een
µnormgroep¶genoemd. Bij de capaciteitentesten zijn er goede en
foute antwoorden. De resultaten geven aan hoeveel vragen jij goed
hebt beantwoord in vergelijking met andere studenten. De
resultaten van de zelfbeoordelingsvragenlijsten zijn gebaseerd op de
antwoorden die jij hebt gegeven in vergelijking met de antwoorden
die anderen hebben gegeven. De resultaten geven dus weer hoe jij
jezelf inschat in vergelijking met hoe anderen zichzelf inschatten.
Bij je resultaten op de zelfbeoordelingsvragenlijsten staat een aantal
lage scores. Dit kan betekenen dat je moeite hebt met deze punten,
maar dit kan ook een andere reden hebben. Het kan bijvoorbeeld dat
je heel bescheiden bent geweest of dat je bij het invullen meer hebt
nagedacht over mensen die de punten al heel goed beheersen. Als
dat zo is, dan ben je misschien iets te streng geweest voor jezelf.
Om je opleiding tot een succes te maken is het belangrijk om te
weten waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. Kijk nog
eens naar de onderdelen en bedenk welke punten echt aandacht
verdienen en welke misschien wat minder.
Lees dit rapport eerst zelf door en bepaal wat jij van de resultaten
vindt. We vragen je om ter voorbereiding op het intakegesprek na te
denken over de volgende vragen en je antwoorden voor jezelf op
papier te zetten:
1. Hoe vond je het om het intakeassessment te maken? Wat viel je
bijvoorbeeld mee en wat viel je tegen?
2. Welke punten herken je en welke mogelijk niet?
3. Aan welke punten wil je gaan werken om je studiesucces te
optimaliseren?
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Wat wil ik?
Motivatie
Laag

Midden

Hoog

Extrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie
Prestatiemotivatie
Zekerheid/Vertrouwen
Normgroep

Algemene normgroep

Oriëntatie, beeldvorming & keuze
Laag

Midden

Hoog

Beeldvorming
Keuzezekerheid
Vertrouwen in
studiesucces
Behoefte informatie
Normgroep

Algemene normgroep

Wie ben ik?
Studiegerelateerde persoonlijkheid
Laag

Midden

Hoog

Initiatief
Aanpassingsvermogen
Creativiteit
Extravert studiegedrag
Integer studiegedrag
Leergierigheid
Regels en Ordelijkheid
Vriendelijk en sociaal
gedrag
Zelfdiscipline
Zelfvertrouwen/
Faalangst
Normgroep
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Hoger beroepsonderwijs, Eerstejaars studenten
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Wat kan ik?
Capaciteiten
Laag

Midden

Hoog

Woordrelaties
Woordanalogieën
Cijferreeksen
Exclusie
Controleren
Normgroep

Hoger beroepsonderwijs, Eerstejaars studenten

Competenties
Laag

Midden

Onderzoeken
Analyseren
Mondeling
communiceren
Schriftelijk
communiceren
Overtuigingskracht
Plannen en organiseren
Nauwkeurigheid
Doorzettingsvermogen
Reflecteren
Stressbestendigheid
Sturen van eigen
ontwikkeling
Integriteit
Normgroep
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Wat wil ik?
Sterke punten
Motivatie
Prestatiemotivatie

x Vergeleken met anderen scoor je hoog op Prestatiemotivatie.
Waarschijnlijk ben je sterk gericht op het leveren van goede prestaties.
Dit heeft meestal een positieve invloed op je doorzettingsvermogen en
studieresultaten.

Aandachtspunten
Motivatie
Extrinsieke motivatie

x In vergelijking met anderen scoor je hoog op Extrinsieke motivatie.
Waarschijnlijk wordt jouw motivatie om te studeren beïnvloed door zaken
als status, geld en de mening van anderen. Deze vorm van motivatie kan
een negatieve invloed hebben op het succesvol afronden van een studie.

Tip






Stel jezelf duidelijke doelen
Deel je lange termijn doelen op in realistische korte termijn doelen
Probeer regelmatig te studeren
Probeer afleidingen te vermijden

Oriëntatie,
beeldvorming & keuze
Keuzezekerheid

x In vergelijking met de normgroep scoor je laag op de schaal
Keuzezekerheid. Dit betekent dat je twijfelt over je studiekeuze.
Geadviseerd wordt om je beter te oriënteren en extra informatie te
verzamelen. Ook kan het zinvol zijn om met een studieadviseur of decaan
te spreken over mogelijke alternatieve studies.

Tip




Als je nog twijfelt of deze studie wel bij je past, probeer dan nog meer te
weten te komen over de inhoud van de studie
Ga bijvoorbeeld eens praten met huidige studenten of oud-studenten om te
horen hoe zij de studie ervaren

Wie ben ik?
Sterke punten
Studiegerelateerde
persoonlijkheid
Regels en Ordelijkheid

x Vergeleken met andere studenten scoor je gemiddeld op Regels en
ordelijkheid. Je geeft hiermee aan dat je het redelijk vindt om je bij je
studie aan regels en richtlijnen te houden. Soms wil je zelf bepalen hoe je
iets doet. Je werkt regelmatig zelfstandig en onafhankelijk. Waarschijnlijk
heb je een redelijk zorgvuldige en georganiseerde manier van werken.
Over het algemeen bewaar je het overzicht en soms maak je planningen.
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Aandachtspunten
Studiegerelateerde
persoonlijkheid
Creativiteit

x Vergeleken met andere studenten heb je een lage score op Creativiteit. Je
geeft daarmee aan dat je opdrachten graag op een vertrouwde manier
uitvoert. Waarschijnlijk heb je er regelmatig moeite mee om nieuwe
ideeën of oplossingen te verzinnen. Je voert liever een bestaand plan uit
dan dat je zelf een plan bedenkt.

Tip





Leergierigheid

Ga even iets heel anders doen wanneer je te lang met dezelfde taak bezig
bent. Tijdens deze pauze/afwisseling blijf je onbewust nadenken over het
probleem. Wanneer je het probleem weer oppakt heb je vaak nieuwe
ideeën gekregen
Laat het eindresultaat los. Bedenk hoe erg het werkelijk is als een deel van
de studieopdracht niet lukt. Waarschijnlijk valt dit mee. Op die manier
creëer je ruimte om weer fris naar je opdracht te kunnen kijken

x Vergeleken met andere studenten is je score op Leergierigheid laag.
Hiermee geef je aan dat je doorgaans weinig behoefte hebt om nieuwe
dingen te leren en je tevreden bent met wat je weet. Het risico bestaat
dat je opgeeft wanneer je moeite hebt om iets nieuws te begrijpen.

Tip




Ontdek wat voor leerstijl bij je past. Vind je het prettiger om te lezen,
luisteren of schrijven? Probeer deze leerstijl te gebruiken wanneer je
studiestof moet leren
Bedenk wat de achtergrond/context is van de studiestof die je bestudeert.
Door je eerst te verdiepen in de achtergrond en het doel wordt het nut van
de theorie vanzelf duidelijk

Wat kan ik?
Sterke punten
Capaciteiten
Cijferreeksen

x Vergeleken met anderen scoor je hoog op cijfermatig inzicht.
Waarschijnlijk ben je goed in abstracte rekenopgaven bij vakken als
wiskunde, natuurkunde en economie. Dit is een voordeel bij
studieopdrachten waarbij je op een analytische manier abstracte
problemen moet oplossen.

Competenties
Onderzoeken

x Je score op de competentie Onderzoeken is hoog. Je onderzoekt vaak
vooraf hoe je iets het beste kunt aanpakken. Je gebruikt daarbij
verschillende informatiebronnen en probeert een probleem op meerdere
manieren te bekijken.

Reflecteren

x Op de competentie Reflecteren scoor je hoog in vergelijking met de
normgroep. Achteraf weet je meestal hoe je iets hebt aangepakt en
waarom je voor deze aanpak hebt gekozen. Je denkt na over hoe je iets
op een andere manier kunt doen om een beter resultaat te behalen.
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Aandachtspunten
Capaciteiten
Woordrelaties

x Vergeleken met anderen scoor je laag op woordkennis. Waarschijnlijk heb
je moeite met het begrijpen van de betekenis van woorden. Dit kan een
nadeel zijn bij vakken, opleidingen en beroepen waarbij communicatie
belangrijk is en waarvoor je kennis van taal nodig hebt.

Tip

Woordanalogieën




Lees veel teksten en boeken
Zoek de betekenis op van woorden die je niet kent

x Vergeleken met anderen scoor je laag op logisch redeneervermogen met
taal. Waarschijnlijk heb je moeite met het analyseren van vraagstukken.
Ook het ontdekken van verbanden, categorieën en systemen in teksten
en verhalen vind je waarschijnlijk moeilijk. Dit kan een nadeel zijn bij
technische vakken, opleidingen en beroepen, maar ook bij vakken,
opleidingen en beroepen waarbij communicatie belangrijk is.

Tip





7

Neem de tijd voor het lezen en analyseren van teksten
Schrijf eerst een ruwe versie van een tekst, ga daarna aanpassen
Lees regelmatig teksten en boeken
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Studie randvoorwaarden
Opvallende punten
Studiesituatie
x Er zijn mogelijk lichamelijke factoren die een rol kunnen spelen bij je
studie

x Er zijn mogelijk psychische factoren die een rol kunnen spelen bij je
studie

x De zorg voor anderen kan mogelijk je studievoortgang beïnvloeden
x Ondersteuning bij sociaal- en communicatieve vaardigheden is mogelijk
zinvol

x Ondersteuning bij het leren kan mogelijk zinvol zijn
x De ondersteuning vanuit je omgeving bij het studeren is beperkt
x Een goede werkplek om te studeren ontbreekt
x Urenbesteding aan nevenactivteiten kan een belemmering vormen voor
de studievoortgang

Oriëntatie,
beeldvorming & keuze
Beeldvorming

x In vergelijking met de normgroep scoor je laag op de schaal
Beeldvorming. Dit betekent dat je een slecht beeld hebt van de studie en
beroepsmogelijkheden na afloop van de studie. Geadviseerd wordt om je
beter te oriënteren en extra informatie te verzamelen.

x Je hebt geen goed beeld van de tijd die benodigd is voor de studie
x Je hebt geen goed beeld van het programma en de vakken van de studie
x Je hebt geen goed beeld van de inhoud van de studie
Keuzezekerheid

x In vergelijking met de normgroep scoor je laag op de schaal
Keuzezekerheid. Dit betekent dat je twijfelt over je studiekeuze.
Geadviseerd wordt om je beter te oriënteren en extra informatie te
verzamelen. Ook kan het zinvol zijn om met een studieadviseur of decaan
te spreken over mogelijke alternatieve studies.

Vertrouwen in studiesucces

x In vergelijking met de normgroep scoor je laag op de schaal Vertrouwen
in studiesucces. Dit betekent dat je onzeker bent of je de studie wel
succesvol zult afronden. Mogelijk twijfel je of je wel de juiste keuze hebt
gemaakt of twijfel je of je het niveau van de opleiding wel aan kunt.

Behoefte informatie

x In vergelijking met de normgroep scoor je gemiddeld op de schaal
Behoefte aan informatie. Dit betekent dat je wellicht behoefte hebt aan
extra informatie over je studie.
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Tot slot
Vervolg

Tip

De resultaten van het intakeassessment bieden je de mogelijkheid om zoveel
mogelijk uit je studie te halen door te analyseren waar mogelijke kansen,
maar ook belemmeringen voor je liggen.

x Analyseer bij voorkeur samen met iemand anders - een
studieloopbaanbegeleider of docent - hoe je je wensen en voorkeuren zo
goed mogelijk kunt vervullen in je studie.

x Sta stil bij hoe je vaardigheden, persoonlijkheid en competenties
aansluiten bij de eisen van de opleiding en bedenk hoe je bepaalde
competenties kunt ontwikkelen.

x Maak een persoonlijke sterkte/zwakte analyse - waar ben ik goed in en
waar ben ik minder goed in - met daarbij de kansen en bedreigingen die
je ziet als het gaat om ontwikkelmogelijkheden in je huidige opleiding.

x Stel daarbij concrete en meetbare doelen voor de ontwikkeling van
bepaalde competenties en leg deze bij voorkeur met je
studieloopbaanbegeleider vast.

x Overweeg extra cursussen en/of bijvakken die je daarbij kunnen
ondersteunen.
We hopen dat het intakeassessment je ondersteunt in je studieloopbaan en
zal bijdragen aan je studiesucces!
In de bijlage op de volgende pagina¶s staat een toelichting op de betekenis
van alle onderdelen van het intakeassessment.
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Bijlage
Persoonsgegevens
Naam

Dorien Emo

E-mail

arianne@noa-vu.nl

Geslacht
Geboortedatum
Geboorteland

Vrouwelijk
7 november 1994
Nederland

Geboorteland moeder

Turkije

Geboorteland vader

Turkije

Taal meest gesproken

Turks

Moedertaal

Turks

Gevolgde opleidingen
VWO

Dipl. Richting
ja

Profiel Natuur en Techniek

Tijdbesteding

= Maximaal beschikbare uren per week (gemiddeld)
*

= Reistijd gebaseerd op vijf dagen per week

Studiesituatie
vragenlijst

x

Er zijn voor mij psychische factoren
(bijvoorbeeld faalangst, verslaving,
depressie, ...) waar ik bij deze studie
rekening mee moet houden

Heel goed van toepassing

Belangrijk:
Je letterlijke antwoorden worden hier
weergegeven.

x

Ik verwacht dat ik bij deze studie extra
ondersteuning nodig heb bij het leren
(bijvoorbeeld voor een bepaald vak,
vanwege dyslexie, ...)

Heel goed van toepassing

x

De zorg(taak) die ik heb voor anderen
(bijvoorbeeld kinderen of ouders) kan een
belemmering vormen voor mijn studie

Heel goed van toepassing

x

Ik kan de mensen in mijn omgeving om
hulp of ondersteuning vragen bij het
studeren

Beetje van toepassing

x

Mijn financiële situatie kan een belemmering
vormen voor mijn studie

Beetje van toepassing

x

Er zijn lichamelijke factoren (bijvoorbeeld
ziektes, functiebeperking, ...) waar ik bij
deze studie rekening mee moet houden

Heel goed van toepassing
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x

Ik verwacht dat ik bij deze studie extra
ondersteuning nodig heb voor sociale en/of
communicatieve vaardigheden

Heel goed van toepassing

x

Ik heb een goede werkplek om te kunnen
studeren

Beetje van toepassing

x

Hoeveel uur per week denk je gemiddeld te
zullen besteden aan een bijbaan/werk:

5

x

Hoeveel uur per week denk je gemiddeld te
zullen besteden aan
nevenactiviteiten/verplichtingen, exclusief
werk (zorg, tweede studie, sport,
bestuurswerk, religie, etc.):

20

x

Hoeveel uur per week denk je gemiddeld te
zullen besteden aan je studie (incl. colleges,
werkgroepen en zelfstudie):

35

x

Hoeveel minuten reistijd ben je gemiddeld
kwijt om naar de onderwijsinstelling/studie
te komen (enkele reis):

20

x

Hoe heb je jezelf een beeld gevormd van
deze studie (meerdere antwoorden
mogelijk)?

Bezoek aan open dagen

x

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom
je hebt gekozen voor deze studie (meerdere
antwoorden mogelijk)?

De studie biedt mij goede
loopbaanmogelijkheden

Hoe lang weet je al dat je deze studie wilt
gaan doen?

Minder dan 1 maand

x

11

De studie biedt mij kans op een
hoog salaris
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Risicoprofiel

Hieronder wordt een risicoprofiel van de student weergegeven. Bij een hoge
risicoscore zijn er factoren die mogelijk tot studievertraging, problemen of
uitval kunnen leiden. Een hoge risicoscore kan een reden zijn om in gesprek
met de student te gaan.
De risicoscore is gebaseerd op een aantal kenmerken en eigenschappen van
de student die in het assessment zijn opgenomen, en waarvan bekend is dat
er een samenhang bestaat met studiesucces en/of studieuitval. De
totaalscore is via een weging van de kenmerken tot stand gekomen.

Onderdeel

Risico

Studiesituatie

Hoog

x Er zijn mogelijk lichamelijke factoren die een rol kunnen spelen
bij de studie
x Er zijn mogelijk psychische factoren die een rol kunnen spelen bij
de studie
x De zorg voor anderen kan mogelijk de studievoortgang
beïnvloeden
x Ondersteuning bij sociaal- en communicatieve vaardigheden is
mogelijk zinvol
x Ondersteuning bij het leren kan mogelijk zinvol zijn
x Een goede werkplek om te studeren ontbreekt
x Urenbesteding aan nevenactiviteiten kan een belemmering
vormen voor de studievoortgang

Oriëntatiegedrag, beeldvorming en keuzezekerheid

Hoog

x Het beeld van de opleiding en beroepsmogelijkheden is niet goed
x De student twijfelt over zijn/haar studiekeuze
x De student twijfelt of hij/zij de studie succesvol zal afronden

Capaciteiten

Matig

x Taalvaardigheid is relatief laag (Woordrelaties)
x Taalinzicht is relatief laag (Woordanalogieën)

Motivatie

Hoog

x De intrinsieke motivatie van de student is laag
x De extrinsieke motivatie van de student is hoog
x De student heeft weinig vertrouwen in de eigen studiekeuze

Persoonlijkheid gericht op studie

Hoog

x De student toont weinig initiatief
x De creativiteit van de student is beperkt
x De student is weinig extravert
x De student is niet erg leergierig
x De zelfdiscipline van de student is niet erg groot

Competenties

Hoog

x De student heeft moeite met mondeling communiceren
x De student kan anderen moeilijk overtuigen
x De student heeft moeite met plannen en organiseren
x De schriftelijke vaardigheid van de student is beperkt
x De stressbestendigheid van de student is beperkt

Totaalscore
Groot risico op studievertraging
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Capaciteiten

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

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.

Woordanalogieën

x

Bij deze test gaat het om het verbaal redeneervermogen. Bij deze test moet het
verband tussen twee woorden worden gevonden.

Cijferreeksen

x

Bij deze test gaat het om het vermogen om met getallen te redeneren. In deze
subtest moet de samenhang gevonden worden tussen getallen die in een lange rij
worden gepresenteerd.

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.

Controleren

x

Bij deze subtest moet in korte tijd beantwoord worden of twee rijen letters/ cijfers
gelijk aan elkaar zijn of niet. De test meet perceptuele snelheid.

Competenties

Deze test bestaat uit vragen over gedrag, waarbij je steeds hebt aangegeven
hoe vaak je bepaald gedrag laat zien. Een voorbeeld van zo'n vraag is: 'Ik
vertel dingen op een duidelijke manier'. Je antwoorden geven een beeld van
de competenties waarover je beschikt. Een competentie is een combinatie
van kennis, houding en vaardigheden. Competenties zijn ontwikkelbaar, door
te oefenen met nieuw of ander gedrag kun je een competentie verder
ontwikkelen.

Onderzoeken

x

Deze competentie zegt iets over de manier waarop iemand informatie over een
probleem verzamelt en hoe iemand het probleem benadert. Een voorbeeld van een
vraag die hoort bij deze competentie is: ³Bij een probleem zoek ik eerst uit wat de
oorzaak is´

Analyseren

x

Deze competentie zegt iets over de vaardigheid om overzicht te krijgen over
informatie en deze te begrijpen. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze
competentie is: "Bij een grote hoeveelheid informatie zie ik snel in wat belangrijk
is".

Mondeling communiceren

x

Deze competentie beschrijft of iemand ideeën en informatie op een duidelijke en
begrijpelijke manier aan anderen kan overbrengen, hierbij rekening houdend met
het begrips- en kennisniveau van de gesprekspartner(s). Een voorbeeld van een
vraag die bij deze competentie hoort is "Ik vertel op een duidelijke en
samenhangende manier".

Schriftelijk communiceren

x

Deze competentie zegt iets over de vaardigheid om op een heldere en begrijpelijke
manier te schrijven, hierbij rekening houdend met het begrips- en kennisniveau
van de lezer(s). Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: "Ik zorg
ervoor dat de teksten die ik schrijf een goede structuur hebben".

Overtuigingskracht

x

Deze competentie beschrijft in hoeverre iemand anderen weet te overtuigen door
middel van goede argumenten en of iemand zijn of haar methode/tactiek aan de
persoon en situatie aanpast. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze
competentie is: "Ik weet op welk moment ik een bepaald argument het beste kan
inbrengen".

Plannen en organiseren

x

Deze competentie geeft aan in hoeverre iemand werkzaamheden overziet en
organiseert, en doelen en prioriteiten stelt. Een voorbeeld van deze competentie
is: "Ik haal deadlines door gestructureerd en planmatig te werken".

Nauwkeurigheid

x

Deze competentie meet in hoeverre iemand met zorg en aandacht werkt. Een
voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Voordat ik mijn werk
aflever, controleer ik of ik geen fouten heb gemaakt".

Doorzettingsvermogen

x

Deze competentie meet in hoeverre iemand, ook bij tegenslag, volhoudt om zijn of
haar doel te bereiken. Een voorbeeld van een vraag kan zijn: "Ook al zie ik geen
resultaten, ik blijf doorgaan om het doel te bereiken".
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Reflecteren

x

Deze competentie geeft aan in hoeverre iemand in staat is na te denken over het
eigen gedrag, behaalde resultaten en prestaties. Ook geeft het aan in welke mate
iemand bereid is om zaken anders aan te pakken. Een voorbeeld van een vraag bij
deze competentie is: "Feedback van anderen gebruik ik om mijn gedrag of
werkwijze aan te passen".

Stressbestendigheid

x

Deze competentie meet in hoeverre iemand kan omgaan met (tijds)druk en
spanning en of iemand effectief blijft functioneren onder deze omstandigheden.
Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ook als het
tegenzit blijf ik goed presteren".

Sturen van eigen ontwikkeling

x

Deze competentie beschrijft in hoeverre iemand bezig is met zijn of haar
ontwikkeling en in welke mate iemand daar initiatief in neemt. Een voorbeeld van
een vraag is: "Ik stel mijzelf concrete doelen om mij verder te ontwikkelen".

Integriteit

x

Deze competentie zegt iets over in hoeverre iemand betrouwbaar en oprecht is en
in welke mate iemand handelt naar algemeen geaccepteerde normen en waarden.
Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik geef mijn eigen
fouten toe en schuif de schuld niet op anderen".

Motivatie

De vragen van deze vragenlijst hebben in meer of mindere mate betrekking
op het volgen van een opleiding of studie. Deze vragenlijst is speciaal
ontwikkeld voor studenten die hoger onderwijs gaan volgen. Met behulp van
deze vragen kun je beter inzicht krijgen in welke motieven jij hebt om een
opleiding te volgen.

Extrinsieke motivatie

x

Deze schaal zegt iets over de mate waarin iemand gemotiveerd wordt door
factoren die niet direct te maken hebben met de inhoud van de studie. Dat kan
bijvoorbeeld te maken hebben met factoren zoals een goede baan, een hoog
diploma of goedkeuring van anderen. Een uitspraak die bij deze schaal hoort is:
"Studeren betekent voor mij dat ik later meer kan verdienen".

Intrinsieke motivatie

x

Deze schaal meet in hoeverre iemand gemotiveerd wordt door de inhoud van de
studie en door persoonlijke interesse in de onderwerpen die aan bod komen. Een
voorbeelduitspraak is: "Ik vind de inhoud van de studie die ik heb gekozen erg
interessant".

Prestatiemotivatie

x

Met de schaal Prestatiemotivatie wordt gemeten in welke mate iemand behoefte
heeft om dingen zo goed mogelijk te doen, om uitdagingen aan te gaan, om te
streven naar succes en om zichzelf en anderen te willen overtreffen. Voorbeeld van
een uitspraak die bij deze schaal hoort is: "Ik wil alles altijd zo goed mogelijk
doen".

Zekerheid/Vertrouwen

x

Deze schaal geeft een indruk over de mate van zekerheid die iemand voelt over de
keuze van de studie of opleiding en de mate waarin iemand deze opleiding met
vertrouwen tegemoet ziet. Een voorbeeld van een uitspraak die bij deze schaal
hoort is: "Ik weet zeker dat de studie zal zijn zoals ik verwacht".

Studiegerelateerde
persoonlijkheid

Deze vragenlijst bestaat uit vragen, waarvan steeds moest worden
aangegeven in hoeverre iemand het met de vraag eens was. Een voorbeeld
van zo¶n vraag is µAls ik begin met een opdracht dan maak ik deze ook af¶of
µIk besteed meer tijd dan nodig is aan mijn studie¶De antwoorden geven
een beeld van de persoonlijkheidsaspecten die van belang zijn bij de studie.

Initiatief

x

Deze schaal geeft een beeld over hoe actief een student is in de studie en in
hoeverre hij/zij verschillende activiteiten onderneemt.

Aanpassingsvermogen

x

Deze schaal geeft aan hoe een student reageert op veranderingen tijdens de
studie. Kan hij/zij zichzelf makkelijk of moeilijk aanpassen?

Creativiteit

x

Deze schaal geeft een beeld van hoe een student werkzaamheden aanpakt. Wisselt
hij/zij regelmatig van aanpak of voert hij/zij taken het liefst op een vertrouwde
manier uit?

Extravert studiegedrag

x

Deze schaal geeft een beeld van de mate waarin een student extern versus intern
gericht is. Heeft hij/zij veel behoefte aan contact met en aandacht van anderen of
is hij/zij bij voorkeur alleen?

Integer studiegedrag

x

Deze schaal geeft een beeld van de mate waarin een student eerlijk en oprecht is
op de opleiding. Vindt een student eerlijkheid erg belangrijk of hecht hij/zij minder
waarde aan eerlijkheid?

Leergierigheid

x

Deze schaal geeft een beeld van de mate waarin een student het belangrijk vindt
om nieuwe kennis en vaardigheden te leren. In hoeverre gaat hij/zij nieuwe of
complexe vraagstukken aan? En in welke mate doet hij/zij moeite om een
oplossing te vinden wanneer iets niet direct duidelijk is?
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Regels en Ordelijkheid

x

Deze schaal geeft aan hoe belangrijk een student het vindt om zich aan regels en
richtlijnen te houden bij de studie. Daarnaast zegt deze schaal iets over hoe
gestructureerd een student werkt. Komt hij/zij bijvoorbeeld vaak op tijd en worden
opdrachten op tijd ingeleverd?

Vriendelijk en sociaal gedrag

x

Deze schaal geeft een beeld van hoe een student staat tegenover andere
studenten. Hoe gaat hij/zij om met de belangen, gevoelens en behoeften van
anderen?

Zelfdiscipline

x

Deze schaal betreft de discipline die een student toont tijdens het studeren. Stelt
hij/zij bijvoorbeeld het leren uit tot het laatste moment of begint hij/zij op tijd?

Zelfvertrouwen/ Faalangst

x

Bij deze schaal wordt gekeken hoeveel zorgen een student zich maakt over de
studie. Maakt hij/zij zich veel zorgen over bijvoorbeeld een toets of heeft de
student vertrouwen in zichzelf en voelt hij/zij zich zeker over de studie?

Oriëntatie,
beeldvorming
en keuze

De vragen van deze vragenlijst hebben betrekking op de manier waarop een
beeld is gevormd van een opleiding en de manier waarop het keuzeproces is
verlopen. Met behulp van deze vragen kun je beter inzicht krijgen in de
manier waarop jij een keuze hebt gemaakt en op basis van de hoeveelheid
en soort informatie je dat hebt gedaan.

Beeldvorming

x

Deze schaal zegt iets over mate waarin je een beeld hebt van de studies en de
beroepen waarvoor de studie opleidt.

Keuzezekerheid

x

Bij deze schaal wordt gekeken in hoeverre je zeker bent van je studiekeuze en niet
meer twijfelt over andere studies.

Vertrouwen in studiesucces

x

Deze schaal geeft een indruk van de mate waarin je verwacht dat je succesvol zult
zijn in de gekozen studie.

Behoefte informatie

x

Deze schaal geeft aan in hoeverre je vindt dat je voldoende informatie hebt om
een keuze te kunnen maken voor een studie.
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