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Over dit rapport

Dit rapport is gebaseerd op Swift Executive Aptitude, een online test wat uw vermogen
om te redeneren met de gepresenteerde verbale, numerieke en abstracte informatie
weergeeft.

De resultaten zijn gebaseerd op een vergelijking met een groep van 6.000
internationale senior managers en executives. De resultaten in dit rapport worden
weergegeven op een 1 tot 10 Stenschaal, waarbij 1 een lage score en 10 een hoge
score op de test weergeeft. De (acceptabele) foutmarge wordt weergeven door de
diamantvorm.

Bij het lezen van dit rapport moet u in gedachten houden dat het uitsluitend gebaseerd
is op de informatie die uit de test is verkregen. Het beschrijft de resultaten op dit
specifieke onderdeel i.p.v. prestaties op het werk of studie. Ondanks dit feit suggereert
onderzoek dat bekwaamhedentesten krachtige voorspellers kunnen zijn voor goed
functioneren in studie- en werkactiviteiten.

De informatie in dit rapport is vertrouwelijk en er moet voor worden gezorgd dat het op
een veilige plaats wordt opgeborgen.

Het is aannemelijk dat de informatie in dit rapport geldig is voor een periode van 12 tot
24 maanden.

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van de online test die de respondent gevraagd
is zonder toezicht uit te voeren. De werkelijke identiteit van de respondent is niet door
testbeheerder geverifieerd. Het afnemen van verdere testen wordt aangeraden voor
belangrijke besluitvorming.

Dit rapport is samengesteld op basis van softwaresystemen van Saville Assessment en
is elektronisch gegenereerd. Saville Assessment garandeert niet dat het niet gewijzigd
of bijgewerkt is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de consequenties
van het gebruik van dit rapport.

De toepassing van deze test is beperkt tot de werknemers van Saville Assessment,
vertegenwoordigers van Saville Assessment en cliënten die door Saville Assessment
zijn geautoriseerd.
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Inleiding tot Assessment rapport
Dit rapport geeft feedback over de antwoorden van Rene de Jong op de Swift Executive
Aptitude test.

Totale score

Deze test meet verbale en numerieke vermogens en abstract redeneren welke van
belang zijn voor verschillende functies. Dit gedeelte van het rapport geeft een totale
test score weer vergeleken met de scores van de normgroep Senior Managers en
Executives (INT, IA, 2021).

De totale score geeft weer hoe Rene de Jong in het geheel heeft gepresteerd tijdens
de test.

Bekwaamheidsgebieden Sub Scores

Subscores geven informatie over hoe Rene de Jong gepresteerd heeft bij ieder
bekwaamheidsonderdeel c.q. sub-test. De resultaten weergeven de sterkten en de
zwaktes op de volgende bekwaamheidsgebieden:

Verbaal - test het vermogen om schriftelijke informatie te begrijpen, interpreteren
en evalueren.

Numeriek - test het vermogen om numerieke informatie te begrijpen, interpreteren
en evalueren.

Abstract - test het vermogen om reeksen patronen en relaties te begrijpen.

Bekwaamheid & Tempo Vergelijking

De bekwaamheids- en temposcores worden gegeven voor ieder onderdeel van de
test. Deze scores zijn met elkaar vergeleken in een grafiek met een 1 tot 10 sten
schaal waarbij de sten waardes tussen haakjes worden gegeven. De tempo score is
gebaseerd op de gebruikte tijd van de respondent om de vragen te beantwoorden
vergeleken met de gemiddelde benodigde tijd. Tempo wordt weergegeven van traag
naar snel (van onderkant naar bovenkant van de grafiek). Bekwaamheid loopt van
laag naar hoog (van links naar rechts op de grafiek).
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Totale score
Deze pagina laat de totale score zien vergeleken met de Senior Managers en Executives
(INT, IA, 2021) normgroep op een sten schaal van 1 tot 10.

Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

To
ta

le

Totale score (Gemiddeld - 38%ile)
Presteerde beter dan 38 procent van de
vergelijkingsgroep.

Interpretatie richtlijnen
Normgroep: Senior Managers en Executives (INT, IA, 2021)

Sten 1: hoger dan ongeveer 1% van de vergelijkingsgroep

Sten 2: hoger dan ongeveer 5% van de vergelijkingsgroep

Sten 3: hoger dan ongeveer 10% van de vergelijkingsgroep

Sten 4: hoger dan ongeveer 25% van de vergelijkingsgroep

Sten 5: hoger dan ongeveer 40% van de vergelijkingsgroep

Sten 6: hoger dan ongeveer 60% van de vergelijkingsgroep

Sten 7: hoger dan ongeveer 75% van de vergelijkingsgroep

Sten 8: hoger dan ongeveer 90% van de vergelijkingsgroep

Sten 9: hoger dan ongeveer 95% van de vergelijkingsgroep

Sten 10: hoger dan ongeveer 99% van de vergelijkingsgroep
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Informatie omtrent Bekwaamheid en Tempo
Deze pagina toont de informatie betreffende bekwaamheid voor en tempo van ieder
onderdeel van de test vergeleken met de Senior Managers en Executives (INT, IA, 2021)
normgroep.

Subscores op het bekwaamheidsgebied
Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Verbaal (Gemiddeld - 38%ile)
Vindt werken met verbale informatie
waarschijnlijk even gemakkelijk als anderen.

Numeriek (Gemiddeld - 54%ile)
Vindt werken met numerieke informatie
waarschijnlijk even gemakkelijk als anderen.

Abstract (Gemiddeld - 31%ile)
Vindt werken met abstracte informatie
waarschijnlijk even gemakkelijk als anderen.

Bekwaamheid & Tempo Vergelijking
  Verbaal   Numeriek   Abstract

Werkte in een lager tempo
dan gemiddeld

Werkte in een sneller
tempo dan gemiddeld

Werkte in een gemiddeld
tempo

Te
m

po
 (4

)

 
Bekwaamheid (5)

Te
m

po
 (7

)

 
Bekwaamheid (6)

Te
m

po
 (6

)

 
Bekwaamheid (5)
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Bekwaamheden verbeteren
Een aantal tips voor het verbeteren van bekwaamheden wordt hieronder gegeven:

Verbaal

• Als u kranten en artikelen leest, probeer de hoofdzaken vast te stellen.

• Zoek de betekenis van onbekende woorden.

• Onderdelen van een tekst lezen en en hoofdzaken eruit halen.

• Geschreven argumenten vergelijken en daarbij de overeenkomsten en verschillen
zoeken.

• Een zelf geschreven tekst nakijken en kernachtiger herschrijven.

Numeriek

• Als u kranten en rapporten leest, schenk aandacht aan numerieke informatie.

• Maak berekeningen zowel met als zonder een rekenmachine.

• Zoek verschillen zoals percentage veranderingen in numerieke lijsten.

• Controleer berekeningen die door anderen gemaakt zijn.

• Neem verantwoordelijkheden op u waar het werken met cijfers voorkomt.

Abstract

• Werk met abstracte materialen.

• Onderzoek informatie welke gepresenteerd wordt in abstracte vormen in boeken
en kranten.

• Maak logische puzzels en spelletjes af.

• Zoek naar patronen en relaties in informatie.

• Oefen met het maken van diagrammen waarin relaties, connecties en reeksen
worden weergegeven.
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Samenvatting van Toegang tot Online Test (Voor Gebruik
Assessor)

Dit gedeelte van de test geeft extra informatie met betrekking tot de voltooiing van de
test.

Eerste Toegang: 26/01/2021 (10:11 GMT)
Bewaarde Antwoorden: 26/01/2021 (10:29 GMT)
Talen: Engels (Verenigd Koninkrijk)
Reset door Beheerder: 0
Afgebroken door Kandidaat: 0
Tijdsaanpassing: Geen
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