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Rapportage



                                          Uw resultaten in een overzicht
                                Laag                                Midden                              Hoog

Activiteiten ondernemen

Contact leggen en onderhouden

Aanpassingsvermogen

Omgaan met spanning

Open staan

De gebruikte normgroep is: Algemene normgroep

Inleiding
Werken in het 

buitenland

In deze rapportage worden uw resultaten van de Vragenlijst Expat 
Oriëntatie weergegeven. Deze vragenlijst bestaat uit vragen waarbij 
u moest aangeven in welke mate u bepaalde gedragingen vertoont. 
Een aantal gedragingen vormt samen een competentie. Met deze 
vragenlijst worden 5 competenties gemeten die van belang kunnen 
zijn als u voor langere tijd naar het buitenland gaat. Op basis van 
deze resultaten zult u beter in staat zijn om de risico’s van 
persoonlijke aanpassingsproblemen in te schatten en zult u een 
onderbouwde beslissing kunnen nemen.
Uit onderzoek is gebleken dat een goede aanpassing van de partner 
eveneens een belangrijke voorwaarde is voor het succesvol verblijf in 
het buitenland. Daarom is het belangrijk om ook een eventuele 
partner de vragenlijst in te laten vullen. 

Hieronder worden uw resultaten weergegeven. Dit gebeurt in een 
aantal stappen:

 U vindt uw resultaten terug in een overzicht/grafiek

 U krijgt een uitgebreide beschrijving van uw resultaten

Hieronder vindt u een overzicht van uw resultaten. Uw resultaten 
zijn vergeleken met een norm/referentiegroep. Onder de grafiek ziet 
u met welke groep u bent vergeleken. U kunt zien of u laag, midden 
of hoog scoort in vergelijking met deze normgroep. 

Overzicht

Activiteiten 
ondernemen

Deze schaal geeft aan in hoeverre u behoefte heeft om een 
avontuurlijk leven te leiden en het prettig vindt om nieuwe dingen uit 
te proberen. Tevens zegt het iets over de geneigdheid om actie te 
ondernemen of juist dingen te laten gebeuren. Een uitspraak die bij 
deze schaal hoort is "Ik zoek nieuwe situaties op waar iets te beleven 
valt".

In vergelijking met de normgroep scoort u boven gemiddeld op de 
competentie Activiteiten ondernemen.

Een hoge score betekent dat u zichzelf beschrijft als iemand die snel 
activiteiten onderneemt, initiatief ontplooit en houdt van een zekere 
spanning.

Een lage score geeft een aanwijzing dat u minder snel geneigd bent 
om activiteiten te ondernemen. U zal een meer afwachtende houding 
aannemen. Daardoor kunt u belemmeringen ervaren wanneer u in 
het buitenland werkzaam bent.

Contact leggen en 
onderhouden

Deze schaal geeft aan op welke wijze u contact maakt met andere 
mensen en hoe u zich weet te redden in situaties waarin u de taal 
niet goed beheerst. Een voorbeelduitspraak is "In het buitenland 
probeer ik de taal van de inwoners te spreken".
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In vergelijking met de normgroep scoort u (hoog) gemiddeld op de 
competentie Contact leggen en onderhouden.

Een hoge score betekent dat u zichzelf beschrijft als iemand die  
makkelijk contact maakt met andere mensen, ook in situaties waarin 
communiceren door taalverschillen moeilijk is.

Een lage score geeft aan dat u zich niet zo gemakkelijk begeeft onder 
mensen die een andere taal spreken of in een andere cultuur leven. U 
zult daardoor minder makkelijk nieuwe contacten opdoen.

Aanpassings
vermogen

Aanpassingsvermogen geeft aan in hoeverre u in staat bent om u zelf 
aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, 
verantwoordelijkheden en/of mensen, teneinde een gesteld doel te 
bereiken, bijvoorbeeld: "Ik werk beter in een vertrouwde 
werkomgeving".

In vergelijking met de normgroep scoort u (hoog) gemiddeld op de 
competentie Aanpassingsvermogen.

Een hoge score zegt dat u zich makkelijk aanpast en afwisseling 
prettig vindt.

Een lage score betekent dat u zich niet zo gemakkelijk kunt 
aanpassen aan wisselende omstandigheden. U werkt liever volgens 
een vaste routine en wilt graag zekerheid hebben dat iets lukt 
voordat u er aan begint.

Omgaan met 
spanning

Deze schaal zegt iets over de mate waarin u in staat bent om emoties 
onder alle omstandigheden onder controle te houden. Daarnaast 
geeft de schaal een indruk hoezeer u in staat bent om te presteren 
onder psychologische en/of tijdsdruk, zoals bij de uitspraak "In 
probleemsituaties blijf ik rustig".

In vergelijking met de normgroep scoort u gemiddeld op de 
competentie Omgaan met spanning.

Een hoge score geeft aan dat u zichzelf beschrijft als iemand die ook 
in spannende situaties rustig blijft en uw emoties goed kan 
beheersen.

Een lage score geeft aan dat u onder druk nerveus wordt en fouten 
gaat maken. U gaat zich opwinden en wordt snel ongerust.

Open staan Deze schaal beschrijft het vermogen om zich in te leven in de 
gevoelens, gedachten en gedragingen van mensen uit een andere 
cultuur. Een uitspraak die bij deze schaal hoort is "Verschillen tussen 
mensen vind ik interessant".

In vergelijking met de normgroep scoort u (laag) gemiddeld op de 
competentie Open staan.

Een hoge score betekent dat u zichzelf beschrijft als iemand die 
geïnteresseerd is in andere mensen en zich verdiept in de 
achtergronden van anderen.

Een lage score zegt dat u weinig interesse toont in de meningen en 
gewoonten van mensen in andere culturen. U zult zich niet van 
tevoren verdiepen in het land en haar bevolking.
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