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Toelichting op de schalen:

Prestatiemotivatie
Leerlingen die (zeer) laag scoren op de schaal prestatiemotivatie zijn (zeer) weinig intrinsiek gemotiveerd om te 
presteren op schoolse taken. 
Hoogscoorders op de schaal prestatiemotivatie zijn zeer intrinsiek gemotiveerd om te presteren op schoolse taken. Zij 
streven naar erkenning van hun prestatie en hebben een hoger streefniveau van prestatiedoelen. 

Negatieve faalangst
Laagscoorders op de schaal negatieve faalangst ervaren weinig tot geen angst om te falen. Deze leerlingen kunnen 
geneigd zijn het schoolwerk te onderschatten of zichzelf te overschatten.
Leerlingen die (zeer) hoog scoren op de schaal negatieve faalangst ervaren angst om te falen, wat kan leiden tot 
het disfunctioneren van de leerling. Dit komt vooral voor in taaksituaties die relatief ongestructureerd zijn en in 
taaksituaties die stresserend van aard zijn.

Positieve faalangst
Leerlingen die laag scoren op de schaal positieve faalangst presteren in spanningssituaties niet beter dan onder normale 
omstandigheden. De leerling kan zelfs moeite hebben om met druk om te gaan, waardoor de leerling mogelijk minder 
goed functioneert. 
Hoogscoorders op de schaal positieve faalangst kunnen beter presteren in ongestructureerde en stresserende taaksituaties 
dan onder normale omstandigheden. Zij hebben een optimale spanningstoestand nodig. 

Sociale wenselijkheid
Laagscoorders op de schaal sociale wenselijkheid hebben geen neiging om zich beter voor te doen ten opzichte van 
anderen. Deze leerlingen hebben niet de neiging om aan de verwachtingen van hun omgeving te willen voldoen. 
Leerlingen die (zeer) hoog scoren op de schaal sociale wenselijkheid hebben de neiging om sociaalwenselijke antwoorden 
te geven. Deze leerlingen proberen zich ten aanzien van anderen sociaal acceptabel te gedragen en zoeken naar sociale 
waardering. Een hoge score op de schaal sociale wenselijkheid kan invloed hebben op de uitslag van de test. 

Legenda:

PMT-K-2 stanines

RS: Ruwe score

Bevorderend

Neutraal
Belemmerend

Stanines:
1 = zeer laag
2 = laag
3 = tamelijk laag
4 = laaggemiddeld
5 = gemiddeld

6 = hooggemiddeld
7 = tamelijk hoog
8 = hoog
9 = zeer hoog
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