
AMN 
Talentscan 
Volledige rapportage 

Let op! 

Karla heeft de Talentscan gemaakt op HBO - niveau 5. Karla is niet getest voor een bepaalde opleiding. Houd hier bij de 
interpretatie van de scores rekening mee. 

Deze rapportage bevat strikt vertrouwelijke informatie, waar zorgvuldig mee dient om 
te worden gegaan. talent ontwikkel je samen 

AMN college 
Karla de Vries 
Persoonlijke gegevens 
Geslacht: Vrouw 
Geboortedatum: 17 november 1999 
Deelnemersnummer: 012345678 

Afname 
Thuisafname: Nee 
Cameratoezicht: Nee 

Resultaat 
Testdatum: 15 december 2022 
Status: Getest 

Rapportage 
Type rapportage: Volledige rapportage zonder 
uitleg 
Referentiegroep niveau: HBO - niveau 5 
Referentiegroep persoonlijkheid: 18 t/m 20 jaar 
(automatisch geselecteerd) 

Ideaalprofiel: Niet ingevuld 



In het onderstaand overzicht staan belangrijke resultaten uit de rapportage van Karla. Bij de resultaten 
met een  zijn geen grote bijzonderheden. Resultaten met een  vragen om aandacht en resultaten 
met een  vragen sterk om aandacht. De paginanummers geven aan waar deze resultaten te vinden 
zijn. 
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Talentscan eerder gemaakt 
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Tijdsduur 

Samengestelde rapportage 
Combinatie capaciteiten en persoonlijkheid 4 

Afwijking van het ideaalprofiel 
Er is geen ideaalprofiel ingevuld. 

Aandachtscores 
Er zijn 2 aandachtscores 14 

Resultaat betrouwbaar 
Er zijn geen onderdelen met een onbetrouwbaar resultaat. 
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Referentiegroepen 
Voor alle conclusies in de rapportage geldt: 

• voor het onderdeel capaciteiten worden de 
scores van Karla vergeleken met deelnemers 
van niveau 5; 

• voor het onderdeel persoonlijkheid worden 
de scores van Karla vergeleken met 
deelnemers 18 t/m 20 jaar. 

Sociale wenselijkheid: nee 
In de Talentscan zitten vragen om de sociale 
wenselijkheid te meten. Op basis van de 
antwoorden is er geen aanleiding om aan te 
nemen, dat Karla de vragenlijst en de 
persoonlijkheidsonderdelen sociaal wenselijk 
heeft ingevuld. 

Gehaastheid: nee 
Karla heeft de testonderdelen niet gehaast 

gemaakt. 

School mag informatie delen: ja 
Ja, deze informatie mag met de ouders en/of 
verzorgers van Karla worden besproken. 

Talentscan de afgelopen 2 jaar gemaakt: nee 
Karla heeft de Talentscan de afgelopen 2 jaar 
nog niet eerder gemaakt. 

Bijzondere omstandigheden: ja 
Er zijn op dit moment omstandigheden in het 
leven van Karla die ervoor zorgen dat zij zich 
tijdens het maken van de test meer dan 
normaal gespannen voelde. Karla denkt dat 
deze emoties haar testresultaten hebben 
beïnvloed. 

Motivatie voor gekozen opleiding 
.. 
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Gecombineerde score capaciteiten en persoonlijkheid 

Karla heeft de capaciteitenonderdelen gemaakt op niveau 5. Bij de persoonlijkheidsonderdelen wordt 
zij vergeleken met deelnemers 18 t/m 20 jaar. 

Legenda 

0 t/m 10% 
Duidelijk benedengemiddeld 

11 t/m 30% 
Benedengemiddeld 

31 t/m 70% 
Gemiddeld 

71 t/m 90% 
Bovengemiddeld 

91 t/m 100% 
Duidelijk bovengemiddeld 
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Capaciteiten 
Karla beschikt over bovengemiddelde 
cognitieve capaciteiten. Zij is sterk in het opslaan 
van informatie en het uitvoeren van 
denkoperaties in het kader van 
probleemoplossingen op niveau 5. 

Persoonlijkheid 
Karla heeft persoonlijkheidstrekken die minder 
positief kunnen zijn en die in haar nadeel kunnen 
werken. Deze persoonlijkheidstrekken bepalen in 
belangrijke mate het gedrag dat Karla vertoont. 
Haar houding kan beïnvloed worden door 
passende begeleiding te bieden en een 
positieve, stimulerende werkomgeving te 
creëren. Karla is gebaat bij extra aandacht. 
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Capaciteiten 

De factor Numerieke aanleg doet een beroep op zowel het gebruiken van aangeleerde kennis als het 
redeneervermogen in relatie tot numerieke gegevens. De factor Verbale aanleg meet ook het 
gebruiken van aangeleerde kennis en het redeneervermogen, maar dan in relatie tot verbale 
gegevens. De factor Abstract redeneren meet het redeneren met grafisch aangeboden gegevens. 

C1 Numerieke aanleg 
Karla heeft een bovengemiddelde aanleg voor 
het werken en redeneren met cijfers en getallen. 

Niveau 5 

C2 Verbale aanleg 
Karla heeft een gemiddelde aanleg voor het 
begrijpen van taal en het kunnen redeneren met 
woorden en zinnen. 

Niveau 5 

C3 Abstract redeneren 
Karla heeft een bovengemiddelde aanleg voor 
het trekken van conclusies uit abstract 
aangeboden informatie. 

Niveau 5 

Op de volgende twee pagina’s worden deze drie factoren verder gespecificeerd. 
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C1 Numerieke aanleg 

C1.1 Rekensommen 
Karla is zeer vaardig in het toepassen van de 
basisrekenregels (optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen). Zij is snel en 
nauwkeurig in het oplossen van eenvoudige 
rekenkundige opgaven. 

22 van 25 vragen beantwoord 

Niveau 5 

C1.2 Numeriek redeneren 
Karla heeft een redelijk inzicht in de toepassing 
van de basisbewerkingen met cijfermatig 
materiaal (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen 
en delen). Zij kan redelijk goed beredeneren welk 
type rekenkundige bewerking toegepast moet 
worden om een juist resultaat te verkrijgen. 

15 van 24 vragen beantwoord 

Niveau 5 

C2 Verbale aanleg 

C2.1 Verbaal redeneren 
Karla heeft veel moeite met het redeneren met 
verbaal materiaal. Zij vindt het moeilijk om de 
juiste conclusies te trekken uit aangeboden 
informatie. 

18 van 18 vragen beantwoord 

Niveau 5 

C2.2 Woordgebruik 
Karla kan de betekenis van woorden redelijk 
interpreteren en in een breder verband plaatsen. 
Zij heeft voldoende gevoel voor correct 
woordgebruik en voelt de logica van een 
zinsstructuur behoorlijk aan. 

24 van 24 vragen beantwoord 

Niveau 5 
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C3 Abstract redeneren 

C3.1 Driedimensionaal bouwen - Ruimtelijk 
inzicht 
Karla kan zich meestal een duidelijk beeld 
vormen van een handeling. Het lukt haar om in 
gedachten driedimensionale ruimtelijke figuren 
te manipuleren. Zij weet goed te beredeneren 
wat de consequenties van zo'n handeling zijn. 

21 van 21 vragen beantwoord 

Niveau 5 

C3.2 Figuurrelaties - Redeneervermogen 
Karla is goed in het begrijpen van abstracte 
redeneerprincipes. Zij herkent en doorziet 
verbanden en relaties tussen figuren en kan via 
logisch redeneren makkelijk tot een oplossing 
komen. 

18 van 18 vragen beantwoord 

Niveau 5 
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Persoonlijkheid (P) 

Stabiliteit 

Extraversie 

Altruïsme 

Zorgvuldigheid 

Openheid 

Intrinsieke motivatie 

Voor persoonlijkheid worden de factoren Stabiliteit, Extraversie, Altruïsme, Zorgvuldigheid en Openheid 
onderscheiden. Deze factoren worden ook wel de ‘big five’ genoemd. Daarnaast wordt de factor 
Intrinsieke motivatie onderscheiden. Deze factoren geven waardevolle informatie over de deelnemer 
en kunnen van invloed zijn op de mate van succes binnen de opleiding en/of het beroep op het niveau 
in kwestie. Van een aantal factoren worden onderliggende facetten gemeten. Op de volgende 
pagina’s wordt meer informatie gegeven over deze factoren en eventueel onderliggende facetten. 
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P1 Stabiliteit 
Stabiliteit geeft aan in hoeverre iemand stevig in 
zijn schoenen staat, vertrouwt op zichzelf en kan 
omgaan met stress en tegenvallers. Stabiliteit 
wordt gemeten met de facetten Emotionele 
stabiliteit, Weerbaarheid tegen stress en 
Zelfvertrouwen. Karla scoort benedengemiddeld 
op Stabiliteit. 

37 van 37 vragen beantwoord 

P1.1 Emotionele stabiliteit 
Karla is behoorlijk gevoelig; zij is vaak snel van 
slag. 

12 van 12 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla wordt verdrietig wanneer iemand boos op haar is. 

Karla wordt erg geraakt door negatieve opmerkingen van anderen. 

Karla voelt zich meestal depri. 

P1.2 Weerbaarheid tegen stress 
Karla is redelijk stressbestendig. Zij blijft aardig 
rustig in belangrijke situaties en kan behoorlijk 
omgaan met druk van buitenaf. Zij maakt zich 
soms onnodig zorgen. 

14 van 14 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla vindt het heel vervelend als haar omgeving haar onder druk zet om iets af te maken. 

Karla voelt zich ontspannen wanneer zij een belangrijke toets heeft. 

Karla haalt meestal slechtere resultaten als haar omgeving veel van haar verwacht. 

P1.3 Zelfvertrouwen 
Karla twijfelt aan zichzelf. Zij is vaak bang dat zij 
opdrachten niet goed kan uitvoeren. 

11 van 11 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla vindt regelmatig dat opdrachten te moeilijk zijn voor haar. 

Karla vindt het meestal lastig om opdrachten goed te maken, zelfs als zij hulp krijgt. 

Karla twijfelt snel aan zichzelf wanneer zij een belangrijke keuze moet maken. 
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P2 Extraversie 
Extraversie geeft aan in hoeverre iemand gericht 
is op anderen, zich enthousiast opstelt en 
gemakkelijk contacten legt. Voor Extraversie 
worden geen onderliggende facetten gemeten. 
Karla scoort gemiddeld op Extraversie. 

12 van 12 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla vindt het moeilijk om op onbekende mensen af te stappen. 

Karla voelt zich in gezelschap van anderen heel prettig. 

Karla stapt meestal niet snel en enthousiast op andere mensen af. 

P3 Altruïsme 
Altruïsme geeft aan in hoeverre iemand een 
positieve instelling heeft ten op zichte van 
anderen, hulpvaardig is, rekening houdt met 
anderen en vriendelijk is. Voor Altruïsme worden 
geen onderliggende facetten gemeten. Karla 
scoort gemiddeld op Altruïsme. 

14 van 14 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla blijft helemaal niet lang boos, ook al is zij erg gekwetst. 

Als Karla boos is, dan laat zij dat ook merken. 

P4 Zorgvuldigheid 
Zorgvuldigheid geeft aan in hoeverre iemand 
nauwgezet is, afspraken nakomt, graag zaken 
goed op orde houdt en weloverwogen handelt. 
Zorgvuldigheid wordt gemeten met de facetten 
Bedachtzaamheid, Geordendheid, 
Plichtsgetrouwheid en Zelfdiscipline. Karla scoort 
duidelijk benedengemiddeld op Zorgvuldigheid. 

37 van 37 vragen beantwoord 
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P4.1 Bedachtzaamheid 
Karla denkt niet altijd goed na voordat zij iets 
doet. Zij denkt soms niet na over de 
consequenties en wordt daardoor weleens 
verrast. 

Karla heeft de neiging om overhaast te 
handelen. Zij maakt snel keuzes. 

6 van 6 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla heeft meestal niet alles goed op orde voordat zij ergens aan begint, zodat zij verrast 
wordt. 

Karla start meestal met iets nieuws, zonder er eerst goed over nagedacht te hebben. 

P4.2 Geordendheid 
Karla is slordig en niet geordend. Zij ruimt haar 
spullen niet goed op en regelt zaken niet goed. 

12 van 12 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla ruimt haar spullen meestal niet goed op. 

Karla is wat onnauwkeurig en rommelig. 

Karla heeft er moeite mee om haar zaken goed te regelen. 

P4.3 Plichtsgetrouwheid 
Karla houdt zich niet goed aan regels en 
gemaakte afspraken en komt beloftes niet na. 

8 van 8 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla heeft haar werk regelmatig niet op tijd af. 

Karla houdt zich niet altijd aan de regels. 

Karla heeft haar opdrachten soms niet op tijd af. 

P4.4 Zelfdiscipline 
Karla kan zich slecht concentreren en zij wordt 
snel afgeleid. Zij vindt het lastig om opdrachten 
af te ronden. 

11 van 11 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla haar gedachten dwalen heel vaak af, als zij met een opdracht bezig is. 

Karla haakt snel af bij opdrachten als zij er geen zin meer in heeft. 

Karla geeft meestal snel op als het tegenzit. 
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P5 Openheid 
Openheid geeft aan in hoeverre iemand een 
nieuwsgierige en positieve instelling heeft, graag 
nieuwe dingen leert en een optimistische kijk 
heeft op dingen. Openheid wordt gemeten met 
de facetten Leergierigheid en Optimisme. Karla 
scoort duidelijk benedengemiddeld op 
Openheid. 

17 van 17 vragen beantwoord 

P5.1 Leergierigheid 
Karla vindt het niet leuk om nieuwe dingen te 
leren en te bedenken. 

10 van 10 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla vindt het meestal niet leuk om iets nieuws te bedenken. 

Karla vindt het meestal niet uitdagend om uit zichzelf aan iets nieuws te beginnen. 

Karla heeft meestal geen nieuwe ideeën. 

P5.2 Optimisme 
Karla is meestal niet positief ingesteld. Zij is 
behoorlijk pessimistisch, onder andere als iets 
misgaat. 

7 van 7 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla vindt het meestal niet leuk om veel verantwoordelijkheid te hebben, helemaal als de 
kans bestaat dat iets fout gaat. 

Karla doet meestal niet graag moeilijke taken, als de kans groot is dat het mislukt. 

P6 Intrinsieke motivatie 
Intrinsieke motivatie geeft aan in hoeverre 
iemand uit zichzelf tot prestaties komt, 
doorzettingsvermogen toont, handelt vanuit 
eigen overtuiging en gelooft in haar 
mogelijkheden. Intrinsieke motivatie wordt 
gemeten met de facetten 
Doorzettingsvermogen, Geloof in eigen kunnen, 
Interesse en plezier en Streven naar prestatie. 
Karla scoort duidelijk benedengemiddeld op 
Intrinsieke motivatie. 

48 van 48 vragen beantwoord 
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P6.1 Doorzettingsvermogen 
Karla heeft moeite om door te zetten, onder 
andere wanneer zij iets heel moeilijk vindt. Zij 
vindt het lastig om te doen wat van haar 
verwacht wordt. 

12 van 12 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla blijft meestal niet net zo lang doorzetten, tot het werk voltooid is. 

Karla voltooit klussen waar zij aan begonnen is meestal niet als deze enorm moeilijk zijn. 

Als iets heel moeilijk is dan stopt Karla er meestal mee. 

P6.2 Geloof in eigen kunnen 
Karla heeft geen vertrouwen in haar eigen 
kunnen. Zij vindt het moeilijk om in zichzelf te 
geloven en is er dan ook niet van overtuigd dat 
zij succesvol kan zijn. 

12 van 12 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla gelooft meestal niet dat zij succesvol kan zijn. 

Karla vindt het moeilijk om iets nieuws te leren. 

Karla weet meestal niet waar zij goed in is. 

P6.3 Interesse en plezier 
Karla vindt het meestal niet leuk om naar school 
te gaan. Zij heeft meestal weinig behoefte om 
nieuwe dingen te leren. 

12 van 12 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla vindt de opdrachten op school meestal niet interessant. 

Karla vindt het meestal niet leuk om aan opdrachten voor school te werken. 

Karla gaat soms naar school omdat zij dat zelf graag wil. 

P6.4 Streven naar prestatie 
Karla stelt geen hoge eisen aan zichzelf, zij 
streeft er niet naar om kwaliteit te leveren en 
haar doelen te bereiken. 

12 van 12 vragen beantwoord 

Voorbeelden Referentiescore 

Karla wil meestal niet het hoogst haalbare bereiken. 

Karla werkt soms hard om haar doelen te bereiken. 

Wanneer Karla iets doet, wil zij het soms zo goed mogelijk doen. 
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Op het moment dat het intakeproces is 
afgerond en de deelnemer aan de opleiding 
begint, is de Talentscan het startpunt van de 
begeleiding. Op deze en volgende pagina's 
wordt inzichtelijk welke begeleidingsstijl het 
beste bij de deelnemer past en welke mate van 
ondersteuning gewenst is. Deze informatie wordt 
gebruikt om het leerproces te optimaliseren. 

Begeleidingsstijl 
De resultaten op capaciteiten en persoonlijkheid 
zijn opgenomen in een gecombineerde score. 
Deze score kan worden gekoppeld aan een 
begeleidingsstijl die het beste bij de deelnemer 
past. Het bieden van passende begeleiding zal 
het leerproces positief beïnvloeden. 

Karla heeft de capaciteitenonderdelen gemaakt 
op niveau 5. Bij de persoonlijkheidsonderdelen 
wordt zij vergeleken met deelnemers 18 t/m 20 
jaar. 
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De beste begeleidingsstijl voor Karla: 
Overleggen 
Karla heeft persoonlijke aandacht en aandacht 
voor haar omstandigheden nodig. Daarnaast is 
veel aanmoediging en toelichting nodig op het 
'waarom' van de te leren stof en de te 
ondernemen acties. Zij wordt vooral via overleg 
(veel gesprekken) gestimuleerd tot het gericht 
inzetten van de eigen (cognitieve) capaciteiten. 
Zij wordt gemotiveerd door duidelijke, goed 
gestructureerde werkmethoden en materialen. 

Aandachtscores 
Karla scoort benedengemiddeld op de factor 
Stabiliteit en duidelijk benedengemiddeld op het 
facet Geloof in eigen kunnen. Deze combinatie 
van scores verdient extra aandacht. Voor meer 
informatie kan de handleiding worden 
geraadpleegd. 

Karla scoort bovengemiddeld op de factor 
Capaciteiten en duidelijk benedengemiddeld op 
het facet Geloof in eigen kunnen. Deze 
combinatie van scores verdient extra aandacht. 
Voor meer informatie kan de handleiding 
worden geraadpleegd. 
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Samengestelde begrippen - Capaciteiten 
De scores op de capaciteitenonderdelen worden gecombineerd tot twee samengestelde begrippen: 
Leerintelligentie en Logisch redeneren. Deze begrippen zijn informatief voor de ondersteuning van het 
leerproces. Het begrip Leerintelligentie doet een beroep op het begrijpen en reproduceren van wat 
geleerd wordt, terwijl Logisch redeneren een beroep doet op het leggen van verbanden, waarbij het 
geleerde wordt toegepast. 

Leerintelligentie 
Karla heeft een bovengemiddelde 
leerintelligentie. Zij is goed in staat om de 
aangeboden leerstof - van het niveau in kwestie 
- te doorzien, te begrijpen, te verwerken en in 
zich op te nemen. 

Niveau 5 

Logisch redeneren 
Karla beschikt over een gemiddeld algemeen 
redeneervermogen. Zij kan - op het niveau in 
kwestie - met een gemiddelde kwaliteit relaties 
zien en verbanden leggen tussen gegevens en/
of gebeurtenissen. 

Niveau 5 
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Samengestelde begrippen - Persoonlijkheid 
De scores op de persoonlijkheidsfactoren en -facetten worden gecombineerd tot drie samengestelde 
begrippen: Dynamiek, Werkhouding en Zelfredzaamheid. Deze begrippen zijn informatief voor de 
ondersteuning van het leerproces. Waar Dynamiek iets zegt over de mate van handelen, zegt 
Werkhouding iets over de kwaliteit van dat handelen. Zelfredzaamheid geeft tot slot de mate van 
zelfstandigheid aan. 

Dynamiek 
Karla heeft een redelijk actieve instelling en komt 
regelmatig uit zichzelf tot handelen. Af en toe 
neemt zij ook een wat afwachtende houding 
aan. 

Werkhouding 
Karla wil zelf bepalen hoe of wanneer iets 
gebeurt. Zij is slordig en niet gericht op kwaliteit 
leveren. 

Zelfredzaamheid 
Karla heeft veel moeite met zelfstandig werken. 
Zij heeft behoefte aan intensieve begeleiding. 
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Competentie analyse (samenvattend) 

De scores op de competenties zijn berekend op basis van de gemaakte Talentscan op niveau 5. 

Let op! Karla is niet getest voor een bepaalde opleiding of beroep. Hierdoor is er geen 
kwalificatiedossier beschikbaar en kunnen er geen percentages worden getoond, omdat deze worden 
berekend uit het kwalificatiedossier. 

Leiden en beslissen 

Ondersteunen en samenwerken 

Interacteren, beïnvloeden, presenteren 

Analyseren en interpreteren 

Creëren en leren 

Organiseren en uitvoeren 

Aanpassen en aankunnen 

Ondernemen en presteren 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 
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