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Legenda

RS: Ruwe score

 = vaardigheid waarover de leerling lijkt te beschikken

Socialbiliteit
De schaal Sociabiliteit betreft het vermogen van de leerling om positieve sociale relaties aan te gaan. De leerling
behaalt op deze schaal een bovengemiddelde score. Dit betekent dat de leerling gemakkelijk vriendschappen aangaat, 
graag hulp biedt aan anderen en zich goed kan aanpassen.

Egocentrisme
De schaal Egocentrisme betreft de neiging van de leerling om zichzelf centraal te stellen in interactie met anderen. 
De leerling behaalt op deze schaal een beneden gemiddelde score. Dit houdt in dat de leerling zich goed kan inleven 
in anderen en niet vaak betrokken is bij ruzies. De leerling waardeert anderen net zozeer als zichzelf.

Taakgerichtheid
De schaal Taakgerichtheid betreft de wijze waarop de leerling zich kan inzetten voor opgedragen taken of werk. De 
leerling behaalt op deze schaal een zeer lage score. Dit houdt in dat de leerling moeite heeft om zich te concentreren 
op één taak, geen sterke taakopvatting heeft en vaak slordig werkt. Er wordt geadviseerd om de leerling afwisselend 
theoretische en actieve taken aan te bieden. Het laten aansluiten van de taken bij de interesses en de sterke kanten 
van de leerling kan motiverend werken. Daarnaast kan het aanbieden van een rustige ruimte of het dragen van een 
koptelefoon helpend zijn om afleiding te verminderen.

Zelfwaardering
De schaal Zelfwaardering betreft de manier waarop je jezelf of je vaardigheden waardeert: positief, neutraal of 
negatief. De leerling behaalt op deze schaal een hoge score. Deze leerling is zelfverzekerd, maakt zich niet snel
zorgen en is gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen.

Stanine scores

1 = zeer laag
2 = laag 
3 = beneden gemiddeld

4 = gemiddeld  
5 = gemiddeld
6 = gemiddeld

7= bovengemiddeld
8 = hoog
9 = zeer hoog
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