
1. Studiesucceswaarden

2. Mentale belastbaarheid

Met andere woorden: Ervaart de jongere voldoende toegerust

te zijn en heeft hij er voldoende vertrouwen in om succesvol de 

studie te kunnen doorlopen?

Hoe zet je de Signaalkaart in?

Als laagdrempelig instrument om te signaleren welke afbreukrisico’s er zijn in het kader 

van leren/studeren en welke extra ondersteuning de jongere mogelijk nodig heeft.

Signaalkaart StudieSucces
Wat brengt het in kaart?



1. Studiesucceswaarden

De uitslag geeft inzicht in:

• Hoe begint de jongere aan zijn/haar studie?

• Op welke gebieden is extra aandacht of begeleiding nodig?

• Welke invloed heeft de omgeving op het 

studie(keuze)proces?

• Hoe zit de jongere zelf in zijn/haar studie?

StudieStress Sociale omgeving       Studiemotivatie         Toekomstbeeld

Zelfvertrouwen        Studiediscipline        Studiebegeleiding          Studieregie

Signaalkaart StudieSucces
Wat brengt het in kaart?

Let op: Geen garantie voor studiesucces!

2. Mentale balans

• Mentale belasting die een jongere ervaart

• Hoeveel ruimte is er voor leren en ontwikkelen?



1. Persoonsgebonden factoren als ook de risicofactoren 

vanuit de sociale omgeving (leefomgeving)

2. Mentale belastbaarheid

Met andere woorden: Hoe ervaart de jongere de  

basisvoorwaarden voor veilig kunnen leren 

en ontwikkelen?

In te zetten bij:

• Jongeren die al langere tijd niet meer op school 

hebben gezeten

• Bij gedrags- / leerproblematiek 

• PRO/VSO doelgroep

Binding           Geborgenheid                Schoolsituatie             Eigenwaarde

Veerkracht                     Spontaniteit                    Wereldbeeld           Onbevangenheid

Alternatief voor Praktijkonderwijs en VSO
Wat brengt het in kaart?



Signaalkaart Studiesucces
Wat levert het op?

Voor jongeren

• Persoonlijke rapportage met inzicht in de eigen kansen en 

risico’s

• Laagdrempelig middel om eigen (hulp)vragen concreet 

inzichtelijk te krijgen en bespreekbaar te maken

• Zet aan tot nadenken over onderwerpen die invloed hebben 

op studiesucces



Voor onderwijsinstellingen en gemeenten 

• Methodische aanpak van vroegsignalering

• Grondslag voor onderbouwde opzet begeleidingsproces 

(professionalisering)

• Input voor doelgroepinventarisatie (aard en mate van de 

ondersteuningsbehoefte)

• Onderbouwing voor toewijzing ondersteuningsbudgetten

• Bij periodieke inzet: Zicht op effectiviteit van 

begeleidingsinspanningen en/of beleid

Signaalkaart StudieSucces
Wat levert het op?

Voor onderwijsprofessionals en begeleiders

• Vroegsignalering van risico’s op verzuim / uitval

• Concrete handvatten voor aandachtsgebieden begeleiding



Signaalkaart StudieSucces
Wat levert het op?



Instroom onderwijs

• Signaalkaart Studiesucces
Ondersteuningsbehoefte en 
kansen/risico’s t.a.v. studiesucces

• IkWijzer
Talenten, ontwikkelpunten en 
leerdoelen. Bepalen 
begeleidingsaanpak

Onderwijsproces

• Signaalkaart Studiesucces
Monitoren ondersteuningsbehoefte 
en effectiviteit begeleiding

• IkWijzer, StudieMeter en 
ProfielkeuzeCheck

Methodische invulling van LOB en 
vervolgoriëntatie

Uitstroom

• StudieMeter
Opleiding- en beroepsinteresse

• IkWijzer & Signaalkaart Overstap
Aansluiting drijfveren en talenten bij 
opleiding en beroep

Onderzoek bij zorg, verzuim of uitval: EducatieMeter

Methodische opbouw in onderwijsproces en participatie

Begeleiding volwassenen in het kader van de participatiewet: WerkWijzer


