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De PAS Choice helpt de leerling bij het 
maken van een passende studie- en 
beroepskeuze

De vragenlijst bestaat uit online beroepenclips

De leerling ontvangt direct het rapport en bekijkt de clips 
van de beroepen die het best  bij hem of haar passen:

De leerling oriënteert zich verder op roc.nl om zich zo een 
volledig beeld van het beroep en de daarbij passende 
opleidingen te vormen:

De leerling bekijkt de videoclips en beantwoordt vragen:



PAS Choice; voor beroeps- en studiekeuze

De keuze voor de best passende studie of het best passende beroep 
is voor veel leerlingen lastig. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de 
leerlingen een andere studierichting zou kiezen, als zij de keuze opnieuw 
zouden mogen maken. Gemiddeld switcht 20% daadwerkelijk tijdens de 
opleiding naar een andere richting. Van de leerlingen die stoppen met 
hun opleiding, doet 1 op de 5 dat vanwege een verkeerde studiekeuze. 

De PAS Choice helpt leerlingen bij het maken van de best passende 
studie- en beroepskeuze. De test bestaat uit videoclips en sluit daardoor 
goed aan bij de belevingswereld van jongeren: zij zijn visueel ingesteld 
en waarderen beelden meer dan geschreven tekst. Een voice-over bij de 
beelden geeft aan welke vaardigheden, eigenschappen of competenties 
van belang zijn voor het getoonde beroep.

De PAS Choice is gebaseerd op het beroepskeuzemodel van Holland. 
Dit veel gebruikte model onderscheidt 6 beroepsoriëntaties:

• Realistisch-Praktisch
• Rationeel-Onderzoekend
• Artistiek-Creatief
• Sociaal-Mensgericht
• Actief-Ondernemend
• Beherend-Conventioneel

De rapportage geeft aan welke beroepsoriëntatie en sector het best bij 
de leerling past. De leerling kan zich vervolgens zelf verder oriënteren 
door het bekijken van de daarbij passende beroepenclips op roc.nl. 
Ook vindt de leerling daar informatie over aansluitende opleidingen, 
vacatures en bedrijven. 

Het testen van uw leerlingen 
kan makkelijker met 
PAS-POORT: hét testplatform 
voor het onderwijs.

De PAS Choice is toegankelijk via pas-poort.nl.
Via een e-mail uitnodiging, persoonlijk pas-
woord of groepscode loggen de leerlingen 
eenvoudig in om de PAS Choice in te vullen. 
Na het invullen heeft de leerling direct toegang 
tot de rapportage.

Certifi cering en nazorg

Voor het gebruik van de PAS Choice is 
geen training of certifi cering nodig. Na de 
aanschaf van PAS-punten kunt u direct met 
het instrument aan de slag. Voor ondersteu-
ning en advies kunt u altijd terecht bij de PAS 
Onderwijsexperts. Deze kunt u bereiken via 
klantenservice@pas-poort.nl.

Over Boom Test uitgevers

Boom test uitgevers  is uitgever van 
screenings- en diagnostische instrumenten. 
Een van onze speerpunten is het onderwijs. 
Wij werken continu aan het verbeteren van 
onze producten, en streven naar een vol-
ledig en kwalitatief hoogstaand aanbod voor 
het onderwijs. Een overzicht van al onze 
producten voor het onderwijs vindt u op 
www.boomtestuitgevers.nl. 

“De PAS Choice is 
een leuk instrument 
waarmee de leerling 
zelf aan de slag kan 
om de best passende 

studie- en beroepskeuze 
te maken.” 



www.pas-poort.nl

• Leuke, informatieve videoclips
• Op basis van het model van Holland
• Inzicht in studie- en beroepsinteresse
• Geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar
• Snel en helder weergegeven resultaten
• Leerlinggerichte rapportage
• Samenvatting voor de docent
• Online afname via pas-poort.nl
• Ondersteuning van individuele en klassikale afname
• Aansluitend op PAS Coach voor persoonlijke ontwikkeling
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