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Inleiding
Voor je ligt het rapport van de Reactietijd- en concentratie test. In deze test vond er een verandering plaats,
waarbij het jouw taak was zo snel mogelijk te klikken na de verandering. Deze test meet jouw reactiesnelheid
en concentratievermogen. De reactiesnelheid is gedefinieerd als het tijdsinterval tussen de presentatie van
een verandering en het uitvoeren van de gepaste reactie op die verandering. Een bepaalde snelheid van
reageren is een vereiste om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. De reactietijd is onder andere
afhankelijk van de mate waarop jij je concentreert op de reactietijdentaak. Die mate van concentratie varieert
meestal in de tijd. Daarom is naast jouw gemiddelde reactietijd ook het verloop van jouw reactietijd over de
test weergegeven.

Resultaten
LET OP: De Gemiddelde reactietijd zegt iets over de gemiddelde snelheid waarmee je hebt gereageerd. Een
relatief hogere sten- en percentielscore betekent een langere reactietijd. Hoe hoger de score relatief is, hoe
langzamer je in vergelijking met de beroepsbevolking gereageerd hebt.

De spreiding zegt iets over hoe constant jouw reactietijd was. Een relatief hogere sten- of percentielscore
betekent dat jouw reactietijd aanzienlijk schommelde; de ene keer wat lager en de andere keer wat hoger. Een
relatief lagere score houdt in dat je steeds ongeveer dezelfde reactietijd had.

Het aantal fout zegt iets over hoeveel fouten je maakte. Een relatief hogere stenscore komt overeen met meer
fouten. Hoe hoger de score relatief is, hoe meer fouten je maakte in vergelijking met de beroepsbevolking.

Ruwe score Sten Percentiel

Gemiddelde reactietijd 340 ms. 4.0 23

Spreiding 76 ms. 4.8 36

Aantal fout 4 4.5 31

Te vroeg 1

Te laat 3

Disclaimer en copyright

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

© 2014-2022 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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Grafische weergave resultaten
In de grafiek hieronder is de test in twaalf gelijke delen opgedeeld: je ziet de gemiddelde reactietijd per deel
weergegeven, afgezet tegenover jouw gemiddelde reactietijd over de gehele test. Dit geeft een indicatie van
het verschil in concentratievermogen over het verloop van de test.

Let op: een score van 0 betekent dat je in dat deel geen enkele vraag ‘goed’ had, dus bijvoorbeeld steeds te
laat of te vroeg was.
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Toelichting op de resultaten
Jouw resultaten worden in een tweetal statistische maten teruggekoppeld. De score die je hebt behaald is
vergeleken met de scores van een normgroep, representatief voor de beroepsbevolking. Zo kun je dus zien hoe
hoog je scoort in vergelijking met de beroepsbevolking.

Stenscores en percentielscores

Stenscore Een genormaliseerde 10-puntsschaal, met een gemiddelde van 5,5 en een
standaarddeviatie van 2. Een stenscore moet niet verward worden met een
schoolcijfer. Een stenscore van bijvoorbeeld 5 is niet een onvoldoende, maar
betekent een “gemiddelde” score die in de normgroep veel voorkomt.

Percentielscore Geeft aan hoeveel procent van de normgroep een gelijke of lagere score heeft
behaald. Een percentiel van 25 wil zeggen dat 25% van de normgroep een gelijke
of lagere score heeft behaald. In dat geval heeft dus (100%-25% =) 75% een
hogere score gehaald. Een percentiel van 50 geeft aan dat precies de helft van de
normgroep een gelijke of lagere score heeft behaald.

Percentielscores en Stenscores hebben de volgende relatie:

Sten Percentiel Betekenis

1 <2,3% Ver beneden gemiddeld

2 2,3% – 6,7% Ruim benedengemiddeld

3 6,7% – 15,9% Benedengemiddeld

4 15,9% – 30,9% Juist benedengemiddeld

5 30,9% – 50,0% Gemiddeld

6 50,0% – 69,1% Gemiddeld

7 69,1% – 84,1% Juist bovengemiddeld

8 84,1% – 93,3% Bovengemiddeld

9 93,3% – 97,7% Ruim bovengemiddeld

10 97,7% – 100% Ver bovengemiddeld
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