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1 Signaalkaart Voorbeeld

Legenda

Jij hebt weinig tot geen zorgen

Jij hebt zorgen

Jij hebt veel zorgen

Studiesucceswaarden
Hieronder staan jouw studiesucceswaarden. De oranje en rode plaatjes vragen om extra aandacht of begeleiding.

Studiestress Sociale omgeving Studiemotivatie Toekomstbeeld

Zelfvertrouwen Studiediscipline Studiebegeleiding Studieregie

Mentale balans
Hieronder wordt de verhouding weergegeven tussen de dingen die jij leuk vindt en de dingen waarover jij je zorgen
maakt. Het laat zien in hoeverre jij spontaan, ongeremd en vol enthousiasme jouw keuzes kunt maken en jij je hierbij
niet tegengehouden voelt door zorgen, problemen of teleurstellingen. Wanneer de wijzer op oranje of rood staat
betekent dit dat jij meer bezig bent met jouw zorgen dan met het doen van leuke dingen. Jij hebt dan misschien wat
extra hulp of begeleiding nodig.
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2 Toelichting op de uitslag

Studiestress
Studiestress geeft aan in hoeverre een student gedreven is tot goede studieresultaten. Het geeft een goed beeld of hij
(of zij) zich zorgen maakt over zijn of haar studieresultaten en daarbij wellicht zelfs last heeft van faalklachten of juist
gedreven is zich te ontspannen en een goede balans na te streven tussen inspanning en ontspanning.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op studiestress.
Hij geeft met deze hoge score aan gevoelig te zijn voor, en vaak last te hebben van spanning en gevoelens van
stress. Hij ervaart studeren als zwaar, moeilijk of belastend en hij is ook vatbaar voor spanningsklachten of faalangst.
Hij heeft vaak grote moeite om een goede balans te houden tussen inspanning en ontspanning, waarbij hij zich vaak
grote zorgen maakt over zijn succes- of slagingskansen. Hij kan het belang van een studie of examen niet of
nauwelijks relativeren en hij heeft te vaak het gevoel onvoldoende te presteren, waarbij een mindere dag of een lager
cijfer hem meer moeite kost dan verantwoord is.

Sociale omgeving
Sociale omgeving geeft aan in hoeverre een student door zijn ouders, familie, vrienden en bekenden gestimuleerd
wordt om te studeren en zich (intellectueel) te ontwikkelen.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op sociale omgeving
Hij geeft hiermee aan door zijn sociale omgeving positief bevestigd en gestimuleerd te worden om zich te ontwikkelen
en te studeren. Het is ook niet een kwestie of hij zal gaan studeren maar meer wat, waar of hoe hij gaat studeren. Hij
ervaart door zijn omgeving gemotiveerd te worden zich in te (blijven) spannen en bij eventuele tegenvallende
resultaten of tegenslag gestimuleerd te worden om door te zetten en niet op te geven.

Studiemotivatie
Studiemotivatie geeft inzicht in hoeverre een student bewuste keuzes maakt ten aanzien van zijn of haar studie of
werkzame toekomst en een goed beeld heeft van zijn of haar ambities. Het geeft een goed beeld in hoeverre hij of zij
van mening is dat het volgen van een studie en het zich intellectueel ontwikkelen al dan niet een positieve bijdrage
daaraan kan leveren.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op studiemotivatie.
Hij geeft met deze score aan een positief beeld te hebben van zijn toekomst, en er ook van overtuigd te zijn dat het
volgen van een studie of opleiding hiervoor noodzakelijk is. Hij is er ook van overtuigd dat zijn toekomstperspectief
zeker in positieve zin zal toenemen door het volgen van opleidingen en te studeren. Tevens is hij van mening dat het
zeker een positief effect zal hebben op zijn carrièreperspectief. Hij ervaart dat studeren en zich ontwikkelen een
noodzakelijke voorwaarde is voor het versterken van zijn arbeidsmarktperspectief en hij heeft ook voldoende
vertrouwen om uiteindelijk werk te kunnen vinden dat aansluit bij zijn ambities.

Toekomstbeeld
Toekomstbeeld geeft een goed beeld in hoeverre een student zekerheid ervaart met betrekking tot zijn of haar baan-
of werkzekerheid. Het geeft inzicht in de mate van vertrouwen die hij of zij ervaart om werk te kunnen vinden, niet
alleen om zichzelf te kunnen voorzien van een inkomen, maar ook aansluit bij zijn of haar ambities.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op toekomstbeeld.
Hij geeft met deze score aan een positief beeld te hebben van zijn toekomst en voldoende zekerheid te ervaren ten
aanzien van het vinden van een goede baan. Hij heeft niet alleen veel vertrouwen om later werkzaamheden te
kunnen verrichten die aansluiten bij zijn ambities, maar ook ruimte biedt om daar goed van te leven. Hierdoor is hij
extra gemotiveerd om te investeren in zijn kennis en vaardigheden om zodoende zijn kansen en mogelijkheden te
versterken. Hij maakt zich dan ook niet, of slechts in zeer geringe mate, zorgen over zijn toekomst en de
mogelijkheden om later werk te kunnen vinden.
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Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen geeft een goed beeld van de mate waarin een student zich zeker en tevreden voelt over zichzelf en
zichzelf in staat acht om te presteren en succesvol te zijn. Het geeft inzicht in hoeverre een student trots is op zichzelf
en hij of zij ervaart door anderen te worden gewaardeerd. Hieronder wordt ook verstaan in welke mate hij of zij ervaart
dingen te doen waar hij of zij goed in is of achter staat.

Voorbeeld Rapportage scoort hoog op zelfvertrouwen.
Hij geeft met deze hoge score aan meestal te beschikken over voldoende zelfvertrouwen en voldoende
zelfverzekerdheid met betrekking tot zichzelf en de door hem gemaakte keuzes. Hij is meestal tevreden over zichzelf
en zijn talenten en hij ervaart vooral met dingen bezig te zijn waar hij goed in is, achter staat of die hij leuk vindt. Hij
ervaart regelmatig gevoelens van trots en succes en hij ontvangt met enige regelmaat waardering en complimenten
van anderen voor zijn inzet, talenten en prestaties.

Studiediscipline
Studiediscipline geeft aan in hoeverre een student gedreven is goede resultaten te behalen en bereid is zich hiervoor
in te zetten. Het geeft een goed beeld in hoeverre hij of zij zich zal inspannen om goede resultaten te behalen, bij
tegenslag door te zetten en niet voortijdig op te geven.

Voorbeeld Rapportage scoort vrij laag op studiediscipline
hij geeft met deze score aan meestal voldoende gedreven en gedisciplineerd te zijn om goede studieresultaten te
behalen. Hij zal meestal voldoende aandacht en tijd willen schenken aan zijn studie, maar hij is vaak niet bereid zijn
sociale leven op een lager pitje te zetten wanneer de situatie hierom vraagt. Wanneer zijn studie of de
studieresultaten tegenvallen zal hij soms gemotiveerd moeten worden om door te zetten en niet op te geven.
Opgeven of het voortijdig beëindigen van zijn studie zal hij echter wel willen voorkomen.

Studiebegeleiding
Studiebegeleiding geeft aan in hoeverre een student gedreven is zelfstandig te studeren en te werken of juist
gedreven is om in samenwerking en samenspraak met anderen te studeren en zich te ontwikkelen. Het geeft inzicht
in hoeverre hij of zij open staat voor begeleiding en reflectie en bij eventuele weerstand of tegenvallende resultaten
open staat voor hulp en advies.

Voorbeeld Rapportage scoort laag op begeleiding.
Hij geeft met deze lage score aan zeer goed in staat te zijn om zelfstandig goede resultaten te behalen en ook een
goed overzicht te hebben over een goede aanpak en planning. Bij eventuele tegenvallende resultaten ervaart hij goed
in staat te zijn zelf te bepalen bij wie hij ondersteuning of advies kan krijgen en daarbij ook geen begeleiding te
behoeven. Bij weerstand en tegenslag ervaart hij zichzelf goed te kunnen motiveren en ook geen hulp nodig te
hebben om zichzelf op te peppen.

Studieregie
Studieregie geeft inzicht in de mate waarin een student in staat is zelfstandig beslissingen te nemen en regie te
voeren over zijn of haar leven en persoonlijke omstandigheden. Het geeft een goed beeld in hoeverre hij of zij zorgen
of belemmeringen ervaart welke van invloed zijn op het volgen van een studie, zoals financiële zorgen, gezondheid of
anderszins.

Voorbeeld Rapportage scoort vrij laag op studieregie.
Hij geeft met deze score aan niet altijd voldoende in staat te zijn regie te voeren over zijn beslissingen vanwege een
aantal zorgen of beperkingen. Hij is door omstandigheden soms niet in staat om zelf te bepalen wanneer hij tijd en
aandacht schenkt aan zijn studie. Persoonlijke omstandigheden zoals financiële zorgen, gezondheid of persoonlijke
problemen vragen vaak om meer aandacht dan hem lief is, wat niet alleen ten koste kan gaan van zijn
studieresultaten maar soms ook van zijn gevoel van welbevinden.


