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Normgroep Algemene jeugdbevolking 12-16 jaar

Meting van persoonlijkheidsaspecten
 

Normgroep: algemene jeugdpopulatie 12-16 jaar.
C-schaal (Guilford)
Verdeling scores in 11 genormaliseerde klassen met de volgende frequentie-percentages:
 C-score 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 percentage 0.9 2.8 6.6 12.1 17.4 19.8 17.4 12.1 6.6 2.8 0.9

 label zeer
laag

zeer
laag

laag laag beneden-
gemiddeld

gemiddeld boven-
gemiddeld

hoog hoog zeer
hoog

zeer
hoog

Een C-score van 2 op een bepaalde schaal schaal betekent dat 6,6 % van de vooraf geselecteerde normgroep
hetzelfde heeft gescoord op deze schaal en dat 3,7 % van de normgroep lager heeft gescoord. En 89,7 % van
de normgroep heeft een hogere score behaald op deze schaal. Een C-score van 2 op bijvoorbeeld de schaal
Overwicht op anderen betekent dat je niet dominant bent.



Wantrouwen/afstandelijkheid

Laagscoorders hebben vertrouwen in anderen, zoals medeleerlingen en leerkrachten. Zij
zijn sociaal en houden rekening met anderen en zullen graag anderen een plezier doen door
zich aan te passen aan hen.

8
hoogHoogscoorders op deze schaal zijn vaak wantrouwend. Ze zijn geneigd zich af te zetten

tegen anderen. Ze zijn erg op zichzelf gericht, houden weinig rekening met anderen en
hebben ook liever niet dat anderen zich met hen bemoeien. Ze vertonen uitstel- en
vermijdingsgedrag.

Onzeker en overgevoelig zijn

Laagscoorders zijn positief gestemd, evenwichtig en gemakkelijk in de omgang. Ze kunnen
goed met tegenslagen omgaan. Ze zijn niet vatbaar is voor negatieve gevoelens en
problemen.

6
bovengemiddeldHoogscoorders zijn gespannen en onzeker en hebben vaak een gevoel van onkunde of

onvrede. Ze zijn negatief ingesteld en vaak moeilijk in de omgang. Ze zijn in hoge mate
(over)bezorgd en (over)gevoelig. vage angsten, Hierme gaan vaak een gedrukte stemming
en vage lichamelijke klachten gepaard.

Moeite met sociale contacten

Laagscoorders op deze schaal zijn vlot, open en gemakkelijk in omgang met onbekenden.
Ze vinden het gemakkelijk mee te doen met andere leerlingen in de groep of klas, leggen
makkelijk nieuwe contacten en vinden het leuk deze te onderhouden. Ze durven voor
zichzelf op te komen. Ze zijn vrolijk en opgewekt in gezelschap van andere mensen. Zich
openstellen en actief deelnemen in groepsactiviteiten gaat ze gemakkelijk af.

6
bovengemiddeld

Hoogscoorders vinden het lastig mee te doen aan sociale activiteiten in een groep of klas.
Ze hebben moeite met het leggen en onderhouden van sociale contacten en met voor
zichzelf op komen.

Doorzettingsvermogen

Laagscoorders op deze schaal hechten minder waarde aan school- en huiswerk en hebben
ook minder doorzettingsvermogen. Ze werken slordig, zijn impulsief, vinden het moeilijk om
zich op de lessen te concentreren en zijn snel afgeleid.

5
gemiddeldHoogscoorders op deze schaal zijn prestatiegericht en hechten veel belang aan school- en

huiswerk. Zij zijn rustig en ijverig en kunnen zich goed concentreren. Ze werken netjes en
efficiënt, zijn ordelijk, betrouwbaar en letten goed op. Leerlingendie hoog scoren op
volhardendheid hebben vaak betere schoolprestaties, dan kinderen die laag scoren.

Overwicht op anderen

Laagscoorders op deze schaal stellen zich vaak afhankelijk op tegenover anderen en voelen
zich vaak onzeker. Ze houden zich in een groep vaak op de achtergrond en laten
beslissingen het liefst aan anderen over. Ze zijn minder dan de meeste andere leerlingen
geneigd om de baas te spelen. 9

zeer hoogHoogscoorders op deze schaal zijn vaak onafhankelijk en zeer zelfverzekerd en nemen
graag de leiding in een groep. Ze zijn actief in een groep, nemen graag beslissingen voor
anderen en geven graag opdrachten. Ze zijn door weinig beinvloedbaar. Soms zijn ze zelfs
bazig.

Onrealistisch positief, 'opgeblazen' zelfbeeld

Laagscoorders hebben een realistisch zelfbeeld. Ze geloven niet dat ze uniek of superieur
zijn aan anderen. Ze maken zich minder druk over zichzelf en hebben meer oog voor de
gevoelens en behoeften van anderen,

4
benedengemiddeld

Hoogscoorders zijn onder de indruk van zichzelf, vol zelfvertrouwen, overtuigd van eigen
competenties, en zeker van zijn eigen belang. Ze zijn zeer gevoelig voor wat anderen
vinden en zijn vaak extreem gevoelig voor kritiek. Ze hebben een sterke behoefte aan
bewondering en bevestiging van anderen. Vaak is er ook sprake van een tekort aan
empathie voor anderen. Eigenlijk zijn ze voortdurend gepreoccupeerd met zichzelf, ofwel
met hun eigen wensen en behoeften, ofwel met hoe anderen hen zien. 


