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De uitslagen van de vragenlijst zijn genormeerde schaalwaarden of stanines. Deze stanines hebben een bereik van 1 t/m
9. Een stanine-uitslag geeft de relatieve hoogte van de behaalde score en de relatieve frequentie waarin deze bij een
vergelijkbare normgroep voorkomt. Een uitslag stanine 2 wil zeggen dat 7 % van de personen in de normgroep eenzelfde
uitslag behaalde als jij, dat 4 % van de personen in de normgroep een uitslag behaalde die lager was en 89 % een uitslag
die hoger was. Een stanine uitslag geeft dus een relatieve positie weer van een individueel persoon ten opzichte van
anderen. En een individu wiens score valt in stanine 7, behaalt een score die door ongeveer 12 % van de personen in de
referentiegroep is behaald, 77 % van de personen in de referentiegroep behaalde een score die lager is en 11 % een
score die hoger is.

  
 

VERDELING VAN INDIVIDUELE UITSLAGEN BINNEN DE STANINESCHAAL
kwalificatie - stanine - % personen normgroep met betreffende score (cumulatieve score) met een hogere score

zeer laag stanine 1 4 % (4 %) 96 %

laag
stanine 2 7 % (11 %) 89 %

stanine 3 12 % (23 %) 77 %
ondergemiddeld stanine 4 17 % (40 %) 60 %

gemiddeld stanine 5 20 % (60 %) 40 %
bovengemiddeld stanine 6 17 % (77 %) 23 %

hoog
stanine 7 12 % (89 %) 11 %
stanine 8 7 % (96 %) 4 %

zeer hoog stanine 9 4 % (100 %) 0 %

 
 

Profiel CM 5
humanitair sociaal-educatief 9
literair-cultureel 2
creatief-artistiek 4

Profiel EM 6
commercieel-communicatief 3
economisch-organisatorisch 7
avontuur sport openbare orde 7

 
Profiel NG 7
biologisch en medisch 9
milieu en natuur 4
  

Profiel NT 2
milieu en natuur 4
natuurwetenchappen 2
techniek 1

 
 



De examenvakken in de tweede fase zijn ingedeeld in vier profielen. De vier profielen bereiden je voor op verschillende
studierichtingen. Met de keuze voor een profiel kies je dus ook al voor een richting in het vervolgonderwijs. Wanneer je
geen duidelijke/neutrale voorkeur hebt (stanine 1-2-3/4-5-6), is het lastig om een keuze te maken. Maar ook als je een
duidelijke voorkeur hebt (stanine 7-8-9), doe je er goed aan om zorgvuldig over je keuze na te denken. Immers, het
maken van de profielkeuze geeft richting aan de studierichtingen en beroepen die je later kunt gaan doen. 

  
De uitslag van de test laat zien in welke volgorde je de profielen een voorkeur geeft. Daardoor kun je ook goed inschatten
hoe je de vrije ruimte die elk profiel biedt, kunt invullen met vakken uit bijvoorbeeld je tweede of derde profielvoorkeur.

  
De profielkeuzetest maakt gebruik van jouw interesses. Dit kan jij natuurlijk ook zelf. Bij het maken van je profielkeuze
moet je rekening houden met de volgende dingen:

 •Wat zijn mijn kwaliteiten, waar ben ik goed in? Let hierbij niet alleen op schoolresultaten maar ook op
   niet-schoolse vaardigheden waar je in het dagelijks leven aanleg voor lijkt te hebben.

 •Welke vakken vind ik leuk? Ook hier is niet alleen van belang hoe de verschillende schoolvakken bevallen,
   maar juist wat jij in zijn vrije tijd doet of interessant vindt om over te lezen of te zien op televisie.

 •Wat wil je worden? Hierbij is het vooral belangrijk je te realiseren welke wegen je afsluit door het laten
   vallen van bepaalde vakken. Het kost vaak veel tijd om dit later weer in te halen.

 •Wat adviseren mijn docenten?
  

Deze profielkeuzetest zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.
 Neem geen overhaaste beslissingen en bespreek de keuze met verschillende mensen.
 Denk vooruit, en denk niet alleen aan wat het komende jaar het beste uitkomt. Maar realiseer je ook dat het heel zwaar is

om een pakket te volgen dat je niet leuk vindt.
 Praat met ouderejaars leerlingen en met de school.

 Ori&euml;nteer je alvast op vervolgopleidingen, bijvoorbeeld door informatie op internet.
 Kies bij twijfel extra vakken naast het profiel, deze kun je altijd nog laten vallen.

 Maak de keuze niet afhankelijk van die van klasgenoten.
 Probeer de vakken los te zien van de huidige docent of lesmethode

 Veel vakken worden anders en misschien veel moeilijker in het vierde jaar. Praat hier met docenten over.


