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Inleiding
De Rotterdam Emotionele Intelligentie Schaal (REIS) is een vragenlijst die de emotionele intelligentie in kaart
brengt. Je emotionele intelligentie wordt weergegeven ten opzichte van jezelf en van anderen, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen herkenning en regulatie van emoties.

Wetenschappelijke achtergrond
De wetenschappelijke modellen van Emotionele Intelligentie maken onderscheid tussen emotieherkenning en
emotieregulatie. Emotieherkenning is de vaardigheid om emoties op te merken en juist te identificeren.
Emotieregulatie verwijst naar de vaardigheid om vervolgens op een bepaalde manier met die emotie om te
gaan om een doel te kunnen bereiken.
In tegenstelling tot veel andere instrumenten van Emotionele Intelligentie maakt dit onderzoek ook nog
onderscheid tussen de herkenning en regulatie van je eigen emoties en de herkenning en regulatie van de
emoties van anderen. De auteurs van de REIS stellen namelijk dat het belangrijk is om dit onderscheid wél te
maken omdat er aanwijzingen zijn dat het herkennen en omgaan met de eigen en met andermans emoties niet
hetzelfde is. Iemand kan in het ene beter zijn dan in het andere. Dit verschil kan vervolgens impact hebben op
diverse levensaspecten. Zo blijkt uit onderzoek dat het herkennen van eigen emoties vooral belangrijk is voor
het mentale en fysieke welbevinden, terwijl het herkennen van andermans emoties ervoor zorgt dat sociale
interacties soepel verlopen. Wie alleen kijkt naar een totaalscore kan geen onderscheid maken tussen deze
aspecten en hun gevolgen.

Inhoud rapport
Dit rapport bestaat uit 2 delen: een grafisch overzicht van de scores en een tekstuele toelichting.
Voor het grafisch overzicht zijn jouw scores op de verschillende onderdelen vergeleken met een normgroep.
Hieruit komt een getal tussen de 1 en 10. Een toelichting op de betekenis van deze stenscores vind je aan het
eind van dit rapport.

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.

© 2014-2022 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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Toelichting op jouw scores

Wat jezelf betreft heb je een gemiddelde emotionele intelligentie. Je hebt oog voor de emoties die je ervaart
en kunt meestal herkennen en benoemen wat je voelt. Enkel in complexe situaties, bijvoorbeeld als je een mix
van emoties ervaart, vindt je het moeilijker te beschrijven wat je voelt.
In alledaagse situaties herken en begrijp je de emoties van mensen om je heen. Als een ander een poker face
op houdt, meerdere emoties ervaart of de relatie tussen de emotie en gebeurtenis minder rechtlijnig is, heb je
hier meer moeite mee. Omgaan met emoties van anderen kost je moeite. Je weet niet goed hoe je de emoties
van anderen kunt veranderen en kunt nog wel eens de plank misslaan met wat je zegt en doet.
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Toelichting op de gebruikte getallen
In dit rapport wordt een aantal getallen gebruikt. Deze getallen zijn stenscores, en zeggen iets over hoe jij in
vergelijking met de normgroep hebt gescoord. De normgroep is normaal verdeeld. Dat betekent dat veruit de
grootste groep gemiddeld scoort, en maar een klein percentage van de groep extreem hoog of extreem laag
scoort. De meeste mensen scoren dus sten 5 of 6 – Gemiddeld. Sommige mensen scoren 1 of 10. Stenscores
moeten dus niet verward worden met schoolcijfers.

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
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