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Inleiding
Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van uw Morele Waarden. Deze komen voort uit de
antwoorden die u gegeven hebt in de vragenlijst, waarbij uw antwoorden vergeleken zijn met die van een groep
anderen.

Morele Waarden zijn in dit onderzoek gericht op vier deelwaarden, namelijk:

• Eerlijkheid
• Normvastheid
• Bescheidenheid
• Immaterialistisch

Gezamenlijk geven zij weer in welke mate u zich laat leiden door uw Morele Waarden. Daaruit is af te leiden in
welke mate u integriteitsrisico’s loopt bij ambigue situaties.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de
loop der tijd kunnen veranderen.

Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit
de gegeven antwoorden. Deze zijn vergeleken met een grote groep anderen. De subjectieve aard van
beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de interpretatie van de data in beschouwing worden
genomen. De testleverancier kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de
resultaten en beschrijvingen.

© 2014-2020 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de
testleverancier. Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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Uw resultaten
Morele waarden

Over het geheel genomen laat u zich bij keuze en gedrag primair leiden door uw Morele Waarden. Daarmee zult
u er waarschijnlijk voor kiezen om integer te handelen, ook wanneer regels minder duidelijk zijn of strak
gehandhaafd worden. Integriteitsrisico’s zijn klein.

Hieronder leest u per onderdeel waar dit uit voortkomt.

Manipulatief
Eerlijk

Uw score:

Uit de vragenlijst blijkt dat u niet geneigd bent om anderen te manipuleren of om te liegen. U vindt het zeer
belangrijk om de waarheid te zeggen. Ook al zou een leugen uw kansen op succes vergroten, u blijft eerlijk. Het
nakomen van afspraken vindt u erg belangrijk.

Persoonlijk belang
Normvast

Uw score:

Volgens de vragenlijst bent u iemand die niet snel bereid is om vals te spelen of de regels te overtreden. Echter,
als u hierdoor groot persoonlijke voordeel zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor uw carrière of bij het bereiken
van persoonlijke doelen, dan kan het wel eens voorkomen dat u een regel overtreedt.

Superieur
Bescheiden

Uw score:

U ziet zichzelf als een gewoon persoon, die geen speciale behandeling heeft verdiend of op de voorgrond hoeft
te staan. U vergelijkt zichzelf niet snel met anderen en bent bescheiden. U voelt zich niet beter dan anderen en
hoeft ook niet altijd tot de besten te horen.

Materialistisch
Immaterialistisch

Uw score:

U bent redelijk geïnteresseerd in het hebben van status en luxe. Het komt wel eens voor dat u jaloers bent op
anderen, bijvoorbeeld als zij meer hebben dan uzelf. Maar voor uw welbevinden is het niet van doorslaggevend
belang of u rijk bent of dat u een hoge functie bekleedt.
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Toelichting op de gebruikte getallen
In dit rapport wordt een aantal cijfers gebruikt dat we graag willen toelichten. De grafische weergave van de
persoonskenmerken is weergegeven in stenscores.

Stenscores hebben de volgende betekenissen:

Sten Betekenis

1 Ver onder gemiddeld

2 Ruim beneden gemiddeld

3 Beneden gemiddeld

4 Juist beneden gemiddeld

5 Gemiddeld

6 Gemiddeld

7 Juist boven gemiddeld

8 Boven gemiddeld

9 Ruim boven gemiddeld

10 Ver boven gemiddeld

pagina 4 van 4Jan Voorbeeld Rapport Morele Waarden


	Rapport Morele Waarden
	Inleiding
	Disclaimer en copyright

	Uw resultaten
	Toelichting op de gebruikte getallen

