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Introductie
De resultaten uit dit rapport zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de persoon die de
test heeft ingevuld. Volgens de regels van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
mag dit rapport alleen met zijn of haar toestemming aan anderen worden getoond.
Dit rapport toont de resultaten van Albert Einstein op de Bridge Abstract. Deze test meet logisch
redeneren en wordt in een gecontroleerde omgeving gemaakt.
De resultaten van Albert Einstein zijn vergeleken met een normgroep, een groep van 500 personen uit
het bedrijfsleven die dit instrument eerder hebben ingevuld. De scores worden per onderdeel vermeld
op een stenscoreschaal van 1 tot 10.
Dit rapport toont alleen prestaties op de Bridge Abstract; geen prestaties op het werk of op school. Uit
onderzoek blijkt wel dat capaciteitentesten zoals de Bridge Abstract goede voorspellers kunnen zijn
van werk- of schoolprestaties.
Dit rapport is elektronisch opgemaakt en geproduceerd door het softwaresysteem van TestGroup
Consulting. Het biedt informatie over diegene die de test heeft ingevuld. TestGroup Consulting neemt
geen verantwoordelijkheid voor problemen die zijn ontstaan door gebruik van dit rapport. De Bridge
Verbaal en alle andere testen uit de Bridge Ability Suite en de rapporten mogen alleen gebruikt worden
door medewerkers van TestGroup Consulting, vertegenwoordigers of resellers van TestGroup
Consulting, of daartoe bevoegde en opgeleide klanten van TestGroup Consulting.
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Bridge Abstract
De Bridge Abstract meet strategisch inzicht en de vaardigheid om
diagrammen of figuren te begrijpen en te transformeren. Dit is zeer
belangrijk voor functies en opleidingen op gebied van bedrijfskunde,
economie of andere situaties waarin strategisch denken van belang is.
Dit rapport bevat in totaal vier scores. Door meerdere scores te
berekenen ontstaat een genuanceerder beeld van de kandidaat.

Totaalscore

Deze score toont het totaal aantal goede antwoorden. De totaalscore
houdt geen rekening met factoren zoals snelheid en nauwkeurigheid.

Efficiëntie

Deze score toont het resultaat van de kandidaat maar dan gecorrigeerd
voor gokken naar het goede antwoord.

Accuraatheid

Deze score geeft inzicht in de nauwkeurigheid van de kandidaat. Hoe
hoger de score, hoe minder fouten er zijn gemaakt.

Snelheid

Deze score geeft aan hoeveel vragen de kandidaat heeft beantwoord in
de beschikbare tijd.
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Bridge Abstract Scores

Totaalscore
(gemiddeld - 5)

Accuraatheid
(gemiddeld - 5)

Snelheid
(zeer ruim boven gemiddeld - 9)

Efficiëntie
(licht beneden gemiddeld - 4)

Normgroep: hbo
De scores in dit rapport zijn vermeld in stenscores. Hoe hoger de score in vergelijking tot de normgroep, hoe
hoger de stenscore.
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