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Over dit rapport

Dit rapport geeft informatie over de prestaties van Sam Voorbeeld op de Logiks General test. De informatie in dit
rapport is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor gebruik door getrainde gebruikers.

Over de test

De Logiks General test is ontworpen om snel en accuraat de algemene cognitieve capaciteiten van een persoon te
meten. De test bevat verbale, numerieke en abstracte vragen die in drie secties, met elk eigen tijdslimieten, worden
gepresenteerd.
Logiks is gebaseerd op een itembank (met meer dan 350 vragen), wat inhoudt dat aan iedere kandidaat een
andere serie vragen wordt voorgelegd. Elke test heeft een gelijke moeilijkheidsgraad om ervoor te zorgen dat het
assessment betrouwbaar en valide is.
Naast informatie over de algemene cognitieve capaciteiten van de kandidaat, geeft het rapport informatie over de
stijl die is gehanteerd bij het maken van de test:

Snelheid wordt bepaald door het aantal beantwoorde vragen
Accuratesse wordt bepaald door het percentage correcte antwoorden, ten opzichte van het totale aantal
beantwoorde vragen.

Opmerkingen

Houd bij het lezen van het rapport de volgende zaken in gedachten:

Bij twijfel over de betrouwbaarheid van de resultaten adviseren wij je de test nogmaals af te nemen, dit maal met
supervisie. Hiervoor stellen wij een Logiks hertest beschikbaar.
Als er meer dan 12 maanden zijn verstreken sinds deze test was afgenomen, kan de betrouwbaarheid van de
resultaten verminderd zijn. Wij adviseren je om in dat geval de test opnieuw af te nemen.

Interpretatie

De testresultaten worden geïnterpreteerd door ze te vergelijken met resultaten van een grote groep mensen die de
Logiks test hebben afgerond (een normgroep). Voor dit rapport is de volgende normgroep gehanteerd:

Dutch Higher Degree Holders 2.0

Let op: De werkelijke scores van de kandidaat kunnen iets afwijken van de gemeten scores (standaard meetfout).
Houd dit in gedachten bij het lezen van de resultaten op de volgende pagina.
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1. Testresultaten

1.1 Belangrijkste testresultaten
Onderstaande grafiek laat naast de totale cognitieve capaciteitenscore de snelheids- en accuratessescores van
Sam Voorbeeld zien. Alle uitkomsten worden weergegeven als percentielscores.
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De totale score van Sam Voorbeeld op de Logiks General test was gemiddeld vergeleken met de normgroep. Dit
suggereert dat de algemene redeneervaardigheid van Sam Voorbeeld gelijk is aan die van de meeste mensen in de
vergelijkingsgroep. Sam Voorbeeld kan daarom waarschijnlijk even goed omgaan met taken die goede cognitieve
behendigheid behoeven als de meeste mensen.
De snelheidsscore van Sam Voorbeeld was gemiddeld en de accuratessescore was beneden gemiddeld
vergeleken met de normgroep. Het werkritme dat Sam Voorbeeld toonde is vergelijkbaar met de meeste mensen.
Echter, Sam Voorbeeld liet een lager accuratesseniveau zien dan de meeste mensen.

1.2 Gedetailleerde specificatie van de scores
Onderstaande grafiek toont de prestaties van Sam Voorbeeld op de drie subtests van de Logiks General test. De
scores worden weergegeven als percentielscores.
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De prestatie van Sam Voorbeeld op de verbale subtest was gemiddeld vergeleken met de normgroep. Dit
suggereert dat Sam Voorbeeld even goed in staat is te werken met informatie in geschreven vorm als de meeste
mensen in de vergelijkingsgroep.
De prestatie van Sam Voorbeeld op de numerieke subtest was beneden gemiddeld vergeleken met de normgroep.
Dit suggereert dat Sam Voorbeeld minder goed in staat is te werken met numerieke informatie dan de meeste
mensen in de vergelijkingsgroep.
De prestatie van Sam Voorbeeld op de abstracte subtest was gemiddeld vergeleken met de normgroep. Dit
suggereert dat Sam Voorbeeld even goed in staat is te werken met schematisch weergegeven informatie als de
meeste mensen in de vergelijkingsgroep.
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2. Antwoordpatroon

2.1 Antwoorden - gehele test

Deze tabel toont een opsplitsing van de antwoorden van Sam Voorbeeld. Het aantal vragen dat goed, fout en niet
beantwoord is, wordt in de tabel weergegeven.

32 Goed (64.0%)

10 Fout (20.0%)

8 Niet beantwoord (16.0%)

2.2 Antwoorden - per subtest

Sam Voorbeeld: informatie over de antwoorden op de drie subtests wordt hieronder weergegeven.

VERBAAL (24 vragen)
Vraagnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

15 Goed

3 Fout

6 Niet beantwoord

NUMERIEK (16 vragen)
Vraagnummer
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9 Goed
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2 Niet beantwoord

ABSTRACT (10 vragen)
Vraagnummer
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0 Niet beantwoord


