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Toelichting op de schalen:

Begeleidingsadviezen: Houdingsaspecten:

Socialbiliteit
Leerlingen die (zeer) laag scoren op de schaal sociabiliteit hebben moeite om vriendschappen aan te gaan. Bij hen gaat 
samenwerken vaak moeizaam en ze hebben moeite om zich aan te passen in een groep. 
Hoogscoorders op de schaal sociabiliteit gaan daarentegen gemakkelijk vriendschappen aan. Zij bieden graag hulp aan 
anderen en kunnen zich goed aanpassen.

Egocentrisme
Laagscoorders op de schaal egocentrisme kunnen zich goed inleven in anderen en maken weinig ruzie. Zij waarderen 
anderen net zo zeer als zichzelf.
Leerlingen die (zeer) hoog scoren op de schaal egocentrisme beoordelen zichzelf vaak als beter dan anderen. Zij 
bepalen wat anderen moeten doen en hebben vaker confl icten. 

Taakgerichtheid
Leerlingen die (zeer) laag scoren op de schaal taakgerichtheid hebben vaak moeite om zich te concentreren. Ze hebben 
geen sterke taakopvatting en werken slordig.
Hoogscoorders op de schaal taakgerichtheid hebben het vermogen om zich langer op één taak te richten. Ze kunnen 
zich goed concentreren en tonen doorzettingsvermogen.

Sociale wenselijkheid
Laagscoorders op de schaal sociale wenselijkheid neigen er niet naar om zichzelf in een onrealistisch gunstig daglicht 
te stellen. Zij passen zich niet aan om waardering te krijgen. 
Leerlingen die (zeer) hoog scoren op deze schaal zijn geneigd om afkeuring te vermijden. Zij hebben vaak een gebrek 
aan zelfvertrouwen en streven ernaar zich te gedragen naar de normen en verwachtingen van anderen. 

Legenda:

LVL C-scores:

RS: Ruwe score

Bevorderend

Neutraal
Belemmerend

C-scores:
0 en 1 = zeer laag
2 = laag
3 = tamelijk laag
4 = laaggemiddeld
5 = gemiddeld

6 = hooggemiddeld
7 = tamelijk hoog
8 = hoog
9 en 10 = zeer hoog

� = mogelijke ondersteuningsbehoefte van de 
leerling
� = vaardigheid waarover de leerling lijkt te 
beschikken

Leerling:  Cato de Boer Afnamedatum: 16-03-2017
Geboortedatum:  12-03-2005
Klas:  8b
Geslacht:  Meisje

School: OBS A-Vision
Plaats: Apeldoorn
Correspondentienr: 32VD112

Profielblad Leerlingen Vragenlijst (LVL)


