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De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2) stelt prestatiemotief, positieve en negatieve faalangst en
sociale wenselijkheid vast. De lijst kan afgenomen worden bij kinderen van 10 tot 16 jaar. De PMT-K is vooral
bedoeld als hulpmiddel bij de begeleiding van kinderen en jongeren in zowel de onderwijs- als de gezinssituatie.

De vragenlijst
Vragen
De PMT-K-2 bestaat uit 89 vragen die niet ‘af’ zijn. Elke vraag kan op twee of drie
verschillende manieren worden afgemaakt. Je kiest het antwoord dat het beste bij je pas.t
Bijvoorbeeld “Als ik boos ben dan laat ik dat…”
A: Wel merken
B: Niet merken.
De PMT-K-2 kan zowel individueel als klassikaal afgenomen worden.

Afnameduur
Ca. 30 minuten

Informanten
Kinderen / jongeren

Schalen, scoring en normering
Schalen
1.
2.
3.
4.

Prestatiemotivatie (P)
Negatieve faalangst (F-)
Positieve faalangst (F+)
Sociale wenselijkheid (SW)

Er wordt geen totaalscore berekend. De ruwe scores worden omgezet in percentielen en
stanines. Stanines verdelen de normaalverdeling in negen gelijke intervallen, waardoor een
stanine van 5 geïnterpreteerd wordt als gemiddeld. Elke stanine daarboven/daaronder is één
standaarddeviatie meer verwijderd van het gemiddelde.

Psychometrische gegevens
Er zijn aparte normen beschikbaar voor jongens en meisjes uit het primair en voortgezet
onderwijs. Deze gegevens zijn verzameld in 2011 bij 1.410 kinderen uit groep 7 en 8 van het
basisonderwijs en klas 1, 2 en 3 uit het voortgezet onderwijs.
De PMT-K-2 is in 2011 door de COTAN beoordeeld als goed betreffende de kwaliteit van het
testmateriaal en de handleiding en de normen en betrouwbaarheid. De uitgangspunten en
begripsvaliditeit zijn voldoende en de criteriumvaliditeit is onvoldoende (vanwege te weinig
onderzoek).

Literatuur en verkrijgbaarheid
De PMT-K-2 wordt uitgegeven door Pearson Assessment BV.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
 Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname en
staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.
Geef online in uw BergOp omgeving akkoord op de gebruikersvoorwaarden van Pearson.
Afrekenen verloopt via Praktikon.
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