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Als15% van de test gedaan, ga zo door.
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Overzicht, klas 2b, Rudolf Steiner College, 22 november 2009
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Rapport Leerstijlentest 10 november 2009, Caroline Schillemans, 1b, VWO
Noem drie eigenschappen waar je verder mee wilt
Wat ga je doen om vooruit te komen?
Bekijk eerst je scores op de eigenschappen in je rapport. Welke eigenschappen hebben van jou de sticker “super belangrijk’ gekregen?
Bedenk met welke van deze eigenschappen je iets zou willen doen.

1. Deze eigenschap vind ik Super Belangrijk:
En wel daarom:

2. Deze eigenschap vind ik Super Belangrijk:
En wel daarom:

Hiervoor heb je aangegeven op welke, en waarom, punten je jezelf zou willen ontwikkelen en welke beroepsrichtingen jou aanspreken.
Er zijn allerlei manieren om aan jezelf te werken. Met cursussen, trainingen, boeken, tijdschriften, stages, persoonlijke begeleiding of
leergroepen kun je veel bereiken. Ook hier is het belangrijk om een manier te zoeken die bij jou past. Het is goed om je daarbij te laten
adviseren, bijvoorbeeld door je docent of mentor.

Ontwikkelplan voor de door jouw aangegeven eigenschappen:

Jouw rapport

Online testplatform voor onderwijs

Naam:

Datum:

Klas:

Jouw
coachplan

3. Deze eigenschap vind ik Super Belangrijk:
En wel daarom:

UPDATE AFBEELDING SP
Welke beroepsinteressen scoren bij jou het hoogst?

Aan de slag met je coachplan!

Bekijk nu op welke van de zes beroepsinteressen jij het hoogste scoort. Vindt jij dat dit goed bij je past? Of denk je dat jouw interesse
ergens anders ligt. Schrijf hieronder op van welke beroepsrichtingen jij meer te weten wil komen en motiveer daarbij waarom.

Je hebt aangegeven welke beroepsrichtingen je interessant vindt. Probeer nu voor deze richtingen informatie te vinden (bijvoorbeeld op
internet of door te praten met mensen die het werk al doen). Schrijf hierna de concrete stappen op die je gaat ondernemen

1. Eerste keuze beroepeninteresse:
En wel daarom:

Deze stappen kun je doen om vooruit te komen:

ik pas
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2. Tweede keuze beroepeninteresse:
En wel daarom:
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een goed doel:
jouw toekomst
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Rapportage voor de leerling
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De leerling vult zijn eigen
coachplan in en bepaalt
vervolgacties

PAS Coach; voor coaching en begeleiding
Ontwikkelingen in het onderwijs zorgen ervoor dat een goede
coaching en begeleiding van leerlingen steeds belangrijker wordt.
Meer zelfstandigheid en op samenwerking gerichte lesvormen vragen
van de leerling een pro-actieve en sociale instelling. De PAS Coach

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

verkent de mogelijkheden van de leerling en geeft op een positieve
manier feedback. Ook waar sprake is van ontwikkelpunten. De leerling

De PAS Coach is toegankelijk via pas-poort.nl.

verwerkt zijn inzichten op actieve wijze in het coachplan en bepaalt

Via een e-mail uitnodiging, persoonlijk

vervolgacties.

pas-woord of groepscode loggen de leerlingen
eenvoudig in om de PAS Coach in te vullen.

Zelfstandig leren, samen leren & leren leren

Na het invullen heeft u direct toegang tot

De PAS Coach brengt in kaart wat de sterke punten en ontwikkelpunten

de rapportages. Het coachplan bestelt u via

zijn van de leerling op drie aandachtsgebieden:

klantenservice@pas-poort.nl

• Zelfstandig leren: dit deel gaat over de manier waarop de leerling
zelfstandig leert of werkt.

Certificering en nazorg

• Samen leren: dit deel gaat over de manier waarop de leerling
samenwerkt en leert met anderen.
• Leren leren: dit deel gaat over de mate waarin de leerling in staat is
om kritisch naar zijn eigen leerprestaties te kijken.

U wordt met een korte training voor het gebruik
van de PAS Coach gecertiﬁceerd. Desgewenst
begeleiden de PAS onderwijsexperts de
invoering van de PAS Coach op uw school of
instelling.

Daarnaast geeft de PAS Coach de resultaten aan van de leerling op zes
belangrijke indicatoren: schoolonzekerheid, toetsangst, uitstelgedrag,
faalangst, prestatiemotivatie en sociaal-emotioneel functioneren. Ten
slotte wordt een indicatie gegeven van de beroepsinteresse van de
leerling op basis van het model van Holland.

PEL

“De PAS Coach en
het coachplan
vergroten de
betrokkenheid van de
leerling bij zijn of haar
eigen ontwikkeling.”
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Wil je je test doen?
Log dan meteen in en
klik daarna op ‘testen’.
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Instrument voor het doorlichten
van samenwerking in teams
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Het PAS testplatform van Boom Testuitgevers
wordt voortdurend vernieuwd en uitgebreidt:

Als15% van de test gedaan, ga zo door.

NU O NL I NE : L E E R S T I J LO N D E R Z O E K
Boom Testuigevers heeft het leerstijlonderoek
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COACHP LA N : O F F L I N E TO O L VO O R
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Na de test verdient u leerling een goede begeleidng en een tool voor zelfhulp.g
L E E R M OT I VAT I E T E S T V E R N I E U W D
De LeerMotivatieTest is de vernieuwde test voor
Leermotivatie, Zelfvertrouwen, Doorzettingsvermogen en Sociale Wenselijkheid
voor groep 6, 7 en 8 (BO) en klas
1 en 2 (VO).g
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Laagdrempelige, betrouwbare vragenlijst
Op basis van het Big-Five persoonlijkheidsmodel
Inzicht in persoonlijkheid en beroepsinteresse
Geschikt voor leerlingen van 12-18 jaar
Snel en helder weergegeven resultaten
Leerlinggerichte rapportage
Samenvatting per rapport
Klassikaal score-overzicht
Online afname via pas-poort.nl
Ondersteuning van individuele en klassikale afname
Actiegericht coachplan
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