
EducatieMeter
EducatieMeter biedt inzicht in de belevingswereld van een jongere. EducatieMeter ‘meet’ het gedrag van een jongere afgezet 
tegen de persoonlijke omstandigheden, talenten, competenties, risico’s en leerdoelen. EducatieMeter biedt zowel de jongere 
als de begeleider inzicht in gedrag. Dit om een passend traject aan te kunnen bieden en de juiste begeleidingsstijl toe te 
kunnen passen in het kader van opleiding, stage en begeleiding bij stage of werk.
 
Wat maakt EducatieMeter inzichtelijk?
EducatieMeter is opgebouwd uit verschillende onderdelen die met elkaar een helder totaalbeeld schetsen van een jongere. 
Deze onderdelen zijn:
 

Persoonlijkheid
EducatieMeter maakt de persoonlijkheid van een jongere inzichtelijk in ‘bereiken’ en ‘vermijden’ gedrag, zie onderstaande 
grafiek. Combinaties van diverse persoonskenmerken geven een helder beeld van de karakterstructuur van een jongere.  
Hieruit kan een helder en objectief beeld weergegeven worden van de talenten én leerdoelen van een jongere.

Studie & Beroep
Naast de persoonlijkheid maakt EducatieMeter ook de door de jongere gewenste studierichting of beroep inzichtelijk. Aan 
welke studie- of beroepsrichting denkt de jongere, of juist niet? Maar ook welke studies of vakrichtingen worden vermeden en 
waarom? De uitslag geeft een helder wensbeeld weer, iets wat echter geen enkele garantie biedt voor talenten of intrinsieke 
motivatie. Naast een realistisch functiebeeld zijn, naast cognitieve aspecten, met name de mentale en persoonlijke waarden van 
groot belang voor een verantwoorde studiekeuze. Deze aspecten blijken uit de overige onderdelen van EducatieMeter. 

EducatieMeter



Belevingsrealiteit
EducatieMeter maakt de belevingsrealiteit ofwel de belevingswereld van een jongere inzichtelijk. Waar steekt de jongere zijn 
of haar energie in? En waarom of juist waarom niet? Maar ook, hoeveel zorgen maakt de jongere zich en waarover? Hoe kijkt 
de jongere aan tegen zijn of haar thuissituatie? Kortom EducatieMeter maakt de balans op van alle relevante persoonlijke 
omstandigheden van een jongere.

Lerend vermogen
Naast het opmaken van de balans inventariseert EducatieMeter ook de bereidheid van een jongere om dingen te doen, 
of te leren, die hij of zij minder leuk vindt om te doen, of waar hij of zij zelfs op blokkeert. Deze informatie is van belang 
om een helder beeld te krijgen van de eventuele weerstanden of belemmeringen die een jongere ervaart. In relatie tot de 
persoonlijkheid biedt dit een helder beeld van het lerend vermogen van een jongere.



Regie op eigen ontwikkeling
EducatieMeter stimuleert het lerend vermogen van een jongere. Zij krijgen een helder en vooral een herkenbaar beeld van 
zichzelf waarmee zij vooral zelf aan de slag kunnen. Met deze persoonlijke gebruiksaanwijzing kunnen zij regie nemen op hun 
eigen ontwikkeling en ontdekken zij zelf hun leerdoelen.

Praktische toepasbaarheid
Het gebruik van EducatieMeter is volledig webbassed. Een computer met internetverbinding is voldoende om met 
EducatieMeter te kunnen werken. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld slechts één uur. De uitslag en rapportages 
kunnen gelijk geïnterpreteerd en geprint worden. Het systeem achter de testen is volledig beveiligd. Persoonlijke codes en 
certificering van de gebruiker waarborgen privacy en deskundigheid.
 

Inzetbaarheid Educatiemeter
EducatieMeter kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Naast toepasbaarheid in het onderwijs maakt EducatieMeter 
regievoeren in het kader van leerplicht, kwalificatieplicht of RMC Wet mogelijk. EducatieMeter kan gemaakt worden door 
jongeren vanaf 12 jaar. Afhankelijk van begripsvermogen en taalinzicht kunt u kiezen uit een viertal niveaus van vragenlijsten.
 

Preventief
Binnen het VMBO- en het MBO onderwijs wordt EducatieMeter gebruikt als intake-assessment in het kader van 
vroegsignalering en/of het maken van een gefundeerde studie- en of sector keuze.  Aanvullend  heeft EducatieMeter een 
signalerende werking bij risico- en of zorgleerlingen. Hiermee kunt u in een vroegtijdig stadium risicoleerlingen de juiste 
begeleiding bieden om voortijdig schooluitval of ongewenst gedrag terug te dringen of zelfs te voorkomen.



 
Curatief
EducatieMeter schetst op een objectieve en laagdrempelige wijze de werkelijkheid van een jongere bij (dreigende) uitval, 
ongewenst gedrag of leer- en ontwikkelproblemen. Hiermee kan op een verantwoorde wijze diagnose worden gesteld en kan 
het meest passende traject ingezet worden in de vorm van interventie, zorg en begeleiding.

In het kader van het voeren van regie bij leerplicht, kwalificatieplicht of RMC geeft  EducatieMeter inzicht in de 
begeleidingsbehoefte van een jongere voor het behalen van een startkwalificatie, passend werk en zelfredzaamheid.
 
Wie kan er met Educatiemeter werken?
Er kan op diverse niveaus met EducatieMeter worden gewerkt, Elk niveau kent zijn eigen rapportage, interpretatie en autorisatie 
naar context en doelstelling. Educatiemeter kan daarom gebruikt worden door:
          De jongere zelf
          Ouders en begeleiders
          Docenten
          Studiekeuzeadviseurs
          Trajectbegeleiders (Z.A.T.)
          Psychologen en Orthopedagogen.
          Interventiespecialisten
 
Hoe kan er met Educatiemeter gewerkt worden?
Afhankelijk van uw vraag,  wens of interne organisatie zoeken wij samen met u naar de meest optimale vorm van werken 
met EducatieMeter. Opleiding en begeleiding bieden u de zekerheid van kwaliteit. Certificering en validatie waarboren de 
betrouwbaarheid en professionele toepasbaarheid.
 
Aanvullende producten
In het kader van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling biedt Dilemmamanager naast EducatieMeter o.a.:
          Pro-Wijzer (Praktijkonderwijs)
          StudieWijzer (HBO en WO)
          StreetWiser (Jeugd- en jongerenwerk)
          OpvoedWijzer (Ouders en verzorgers)
          WaardeMeter (Volwasseneneducatie en re-integratie)
          VoogdijWijzer (Jeugdzorg en Justitie)


