
Toelichting psychologisch onderzoek via het Pearson Platform (P2O)  
 
Testafname bij Psychologenpraktijk de Mijnstreek vindt voor uw en ons gemak plaats middels een 
online testafname. Met andere woorden: u kunt de testen (vragenlijsten) invullen achter uw eigen PC 
op een voor u geschikt moment. Door deze online testafname is de kwaliteit van testafname 
(normering, uitwerking) optimaal gegarandeerd en voor u en ons inzichtelijk te maken.  
 
De vragenlijsten worden geselecteerd aan de hand van uw klachtenbeeld, achtergrond en hulpvraag. 
Afname van vragenlijsten biedt de mogelijkheid om in korte tijd veel informatie te vergaren over uw 
klachten, uw persoonlijkheid en de wijze waarop u met deze klachten omgaat. Daarnaast kunnen er 
nog specifieke vragenlijsten worden afgenomen gericht op werk, relatie, competenties en interessen. 
Uw score wordt vergeleken met scores van mannen/vrouwen van uw leeftijd en opleidingsniveau 
zodat helder wordt in welke mate een klacht/kenmerk bij u meer/minder voorkomt. 
 
Hoe te beginnen? 
 
Wanneer na de intake in overleg met u is besloten dat testafname geïndiceerd is, ontvangt u binnen 
enkele dagen (meestal dezelfde dag) een mail van Pearson, de uitgever van de vragenlijsten (via mail 
adres noreply@pearson.com). In deze mail (zie onder( staat uw gebruikersnaam en wachtwoord voor 
het inloggen op de website http://www.p2online.nl/ppdm . 

 
 

 
 
U kunt eventueel ook de link (URL) uit de e-mail overnemen, en in het adres-veld van een Windows 
Internet Browser zetten. Na een klik op het groene pijltje (‘Go’) zal de Browser de ingevoerde 
verbinding maken met de testafname-website. U kunt vervolgens de loginnaam en het wachtwoord uit 
het uitnodigings-e-mail overnemen en invullen in het inlogscherm dat met de Website-link werd 
opgeroepen (zie het voorbeeld op de volgende pagina). 
 
 
 



Let op: U kunt niet per omgaande (met ‘Reply’) reageren op deze e-mail. Gebruik daarvoor altijd het 
mail adres van de praktijk info@ppdemijnstreek.nl.  
 
Na inloggen komt u eerst in het volgende scherm met door u aan de sessie verbonden test-titels die 
aangeklikt kunnen worden. Aanklikken van een titel start de test met deze titel. (Let op: Alleen de 
eerste titel kan aangeklikt worden; pas als deze af is en er een kruisje voor geplaatst is kan de tweede 
titel, waarvoor het gele pijltje dan staat, worden aangeklikt.) 
 

 

 
 

 

U kunt na afronden van de tests gewoon de web pagina verlaten. U kunt aan de psycholoog 

eventueel een mail sturen waarin u aangeeft dat u de vragenlijsten heeft afgerond. Dit is 

echter niet noodzakelijk. Hij/zij kan zelf inloggen en ziet uw resultaten in een overzicht staan 

wanneer u ze juist heeft ingevuld.  


