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Studie Motivatietest

Hier worden je resultaten van de motivatietest weergegeven. Deze test gaat
over wat je motiveert om te studeren. Wat vind je leuk en wat motiveert je?
Waar krijg je energie van als je denkt over je studie, het leren zelf, je
omgang met medestudenten en wat je er later mee kunt? Je resultaten
geven inzicht in de mate waarin verschillende vormen van motivatie van
invloed zijn op hoe jij studeert.
Deze test is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) studenten in het hoger
onderwijs.
In de onderstaande figuur zie je je resultaten op zeven vormen van
motivatie. Dit overzicht geeft aan wat je meer en minder motiveert bij het
studeren.
Daarna wordt beschreven wat de verschillende vormen van motivatie
betekenen.
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Vormen van
motivatie
De inhoud van de studie

Je bent nieuwsgierig en wil dingen begrijpen. Je vindt studeren leuk en je wil je graag
verder verdiepen in je gekozen studie. Deze schaal meet in hoeverre je gemotiveerd
wordt door de onderwerpen die in de studie aan bod komen.

Sociale contacten

Je maakt graag en makkelijk nieuwe vrienden. Je vindt het leuk om met anderen
activiteiten te ondernemen buiten je studie om. Je houdt van de gezelligheid van
bijvoorbeeld een vereniging of een studentenhuis. Deze schaal zegt iets over de mate
waarin dit soort sociale contacten jou motiveren om te studeren.

Samenwerking in de studie

Toekomstmogelijkheden

Goede prestaties

Je vindt het fijn om met anderen te kunnen samenwerken in je studie en om samen te
kunnen studeren. Je doet je best om een goede band te hebben met je
medestudenten en je docenten. Deze schaal meet in hoeverre deze samenwerking jou
motiveert om te studeren.

Je hebt een beeld waar je na je studie kan gaan werken en weet wat er voor nodig is
om daar te komen. Een duidelijk toekomstperspectief vind je belangrijk en je denkt na
over lange-termijn-doelen. Deze schaal geeft een indruk of toekomstmogelijkheden
jou motiveren om te studeren.

Je vindt het belangrijk om succesvol te zijn en zo hoog mogelijke cijfers te halen. Je
werkt hard voor goede resultaten, je gaat uitdagingen aan en wil jezelf en anderen
overtreffen. Met deze schaal wordt gemeten in welke mate het behalen van goede
prestaties jou motiveert om te studeren.

Zelfstandigheid

Vrijheid en zelfstandigheid vind je belangrijk tijdens het studeren. Je wil onafhankelijk
bepaalde keuzes kunnen maken. Je vindt het belangrijk om je eigen ideeën en
creativiteit in je studie kwijt te kunnen en je gaat graag uitdagingen aan. Deze schaal
zegt iets over de mate waarin deze zelfstandigheid jou motiveert om te studeren.

Externe factoren

Je wil graag succesvol zijn en vindt het fijn als anderen waardering voor je hebben.
Een hoge functie of een goed betaalde baan zijn belangrijke doelen voor jou. Deze
schaal zegt iets over de mate waarin je gemotiveerd wordt door factoren die hiermee
te maken hebben. Je bent vooral gemotiveerd om te studeren om wat de studie je
gaat opleveren, zoals een titel, een hoger inkomen, status en complimenten.
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