
SCHOOL ATTITUDE VRAGENLIJST 

    LEERLING RAPPORTAGE

Bij de interpretatie van dit rapport dient rekening gehouden te worden met de eigenschappen 
van het specifieke instrument. SAV heeft geen predictieve validiteit en kan derhalve ook niet 
gebruikt worden als adviseringsinstrument. De uitslag van SAV geeft hoogstens een vermoeden 
dat sommige leerlingen problemen kunnen hebben met de individuele aanpassing aan de 
schoolse omgeving.

Testmedia.nl is niet aansprakelijk voor consequenties van oneigenlijk gebruik van deze 
rapportage, deze aansprakelijkheid ligt geheel bij de organisatie die het betreffende instrument 
inzet. Dit rapport is automatisch gegenereerd.

Houdingen en opvattingen van leerlingen kunnen onder invloed van de omstandigheden en als 
gevolg van opleiding en ervaringen veranderen. Voor de uitkomsten van dit onderzoek is 
daarom een geldigheidsduur van maximaal 10 maanden vastgesteld.
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Naam: Johan van Nijnsel

Afnamedatum: 22 september 2014  14:19 

Normgroep: havo/vwo klas 3 jongens 

Eigen waardering van de juistheid van de uitslag: Gemiddeld 

PV SAV LL 2 9/28/2014



I PROFIELBESCHRIJVING - IN VERGELIJKING MET MEDE-LEERLINGEN

Algemene instelling tegenover school veel minder dan anderen

Inzet voor het schoolwerk minder dan anderen

hard en goed willen werken aan schooltaken en leertaken veel minder dan anderen

huiswerk op tijd en goed willen doen normaal

geconcentreerd kunnen werken in de klas normaal

Zich goed voelen op school veel minder dan anderen

tevredenheid met het schoolbestaan minder dan anderen

aanvaarding en erkenning door de klasgenoten veel minder dan anderen

relaties met de leerkrachten minder dan anderen

Vertrouwen in eigen kunnen op school normaal

zelfvertrouwen dat je goede schoolprestaties kan leveren normaal

durven opkomen voor jezelf op school en in de klas veel minder dan anderen

je goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken
op school en in de klas normaal
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II BIJZONDERHEDEN

Wijze van beantwoorden normaal

Geen keuze kunnen maken uit de antwoorden normaal

Deze profielbeschrijving is volledig gebaseerd op eigen antwoorden van de 
leerling. 

Wijze van beantwoorden

Bij een normale wijze van beantwoorden ('normaal') zijn er geen 
bijzonderheden te melden. De uitslagen zijn op dit punt in orde.

Een heel positieve wijze van beantwoorden ('heel positief') kan mogelijk 
betekenen dat het profiel gunstiger is dan in werkelijkheid het geval is. De 
uitslagen zijn misschien dan wat te hoog.

Een positieve wijze van beantwoorden ('positief') kan mogelijk betekenen 
dat de uitslagen misschien niet helemaal in orde zijn, maar ook niet echt 
fout.

Een kritische invulling ('kritisch') kan mogelijk betekenen dat de uitslagen 
misschien niet helemaal in orde zijn, maar ook niet echt fout.

Een heel kritische invulling ('heel kritisch') kan mogelijk betekenen dat het 
profiel ongunstiger is dan in werkelijkheid het geval is. De uitslagen zijn 
misschien dan wat te laag.

Geen keuze kunnen maken uit de antwoorden

Indien 'normaal' vermeld staat bij 'Geen keuze kunnen maken uit de 
antwoorden', zijn er geen bijzonderheden te vermelden. Je hebt een gering 
aantal "weet niet" antwoorden. De uitslagen zijn op dit punt in orde.

Indien je op veel antwoorden ('veel') niet kon kiezen, zijn de uitslagen 
onduidelijk en mogelijk iets te laag.

Indien je op heel veel antwoorden ('heel veel') geen keuze kon maken, zijn 
de uitslagen onduidelijk en zijn de uitslagen waarschijnlijk iets te laag. 
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