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De PAS Energy brengt de leermotivatie 
van de leerling in kaart en biedt 
docenten en begeleiders zo handvatten 
om de leermotivatie te vergroten.
De vragenlijst bestaat uit stellingen die de leerling beantwoordt.

ENERGY

Na het invullen is de rapportage direct beschikbaar



PAS Energy; voor extra leermotivatie

Studieresultaten  worden voor een groot deel bepaald door de 
leermotivatie van de leerling. Leermotivatie omvat het geheel aan 
motieven die een leerling tot leren aanzetten. De PAS Energy brengt 
deze motieven in kaart door toepassing van een praktisch model uit de 
sociale psychologie; Ajzen’s model van gepland gedrag. 
Het model achter de PAS Energy ziet er als volgt uit:

De PAS Energy meet de motivatie van de leerling door 3 soorten vragen 
te stellen:

1.  Wil de leerling presteren; is de leerling gemotiveerd om te presteren 
op school?

2.   Moet de leerling presteren; ervaart de leerling druk en ondersteuning 
vanuit zijn of haar omgeving om te presteren op school?

3.  Kan de leerling presteren: beschikt de leerling over voldoende 
hulpbronnen om goed te kunnen presteren op school?

•  De vraag of de leerling wil presteren wordt beantwoord door het 
verwachte studierendement, de betrokkenheid bij school en de 
schoolonzekerheid van de leerling in kaart te brengen.

•  De vraag of de leerling moet presteren wordt beantwoord door de 
ervaren druk en ondersteuning (vanuit ouders, vrienden, docenten) te 
meten.

•  De vraag of de leerling kan presteren wordt beantwoord door de 
interne hulpbronnen (zelfvertrouwen, 
leermotivatie en doorzettings -
vermogen) en externe hulpbronnen 
(bijvoorbeeld rust en ruimte thuis) in 
beeld te brengen.

De PAS Energy biedt zo concrete hand-
vatten aan docenten en begeleiders om, 
samen met de leerling, te werken aan het 
vergroten van zijn of haar leermotivatie.

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

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

Certifi cering en nazorg

Voor het gebruik van de PAS Energy is geen 
training of certifi cering nodig. Na de aanschaf 
van PAS-punten kunt u direct met het 
instrument aan de slag. Voor ondersteuning 
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 continue aan het verbeteren 
van onze producten, en streven naar een 
volledig en kwalitatief hoogstaand aanbod 
voor het onderwijs. Een overzicht van al 
onze producten voor het onderwijs vindt u 
op www.boomtestuitgevers.nl. 

“De PAS Energy 
geeft op praktische 
wijze inzicht in de 

oorzaken achter de 
leermotivatie van 

de leerling .”  

Willen

Moeten

Kunnen

ENERGY Gedrag Resultaat



www.pas-poort.nl

• Korte vragenlijst met heldere stellingen
• Op basis van het praktische model van Ajzen
• Inzicht in de oorzaken achter de leermotivatie
• Rapportage met handvatten voor vervolgacties
• Geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar
• Snel en helder weergegeven resultaten
• Samenvatting voor de docent/begeleider
• Online afname via pas-poort.nl
• Ondersteuning van individuele en klassikale afname
• Aansluitend op de PAS Coach voor persoonlijke ontwikkeling
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