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Weten wie je bent, wat je motiveert en welke talenten 
je bezit, geeft je het zelfvertrouwen om de juiste (studie)
loopbaankeuze te maken. De Student Profiel Analyse (SPA) 
geeft jongeren dit inzicht en vertrouwen.

WELKE STUDIE PAST 
BIJ MIJ? 

“De SKR bracht Jasper een duidelijk overzicht en rust om goed 
onderbouwd de juiste keuze te maken. Deze tool maakte het hele 

proces een stuk makkelijker. ” 
- L. van Keulen

HOE KAN SKR JOU HELPEN? 
SKR geeft je een overzicht van studierichtingen die aansluiten op 
jouw motivatoren en persoonlijke talenten. SKR helpt je bij het sneller 
selecteren van een studie die bij je past. 

En dan?
Thomas Education heeft het Nederlandse studielandschap in kaart gebracht en een koppeling gemaakt tussen 
het persoonlijke gedragsprofiel (SPA) en de daarbij passende studierichtingen. De StudieKeuze Richtlijnen 
(SKR) geven een handig overzicht van studierichtingen die aansluiten bij de persoonlijke talenten, motivatoren, 
competenties en beroepskenmerken van de persoon en dat wat er in de studie gevraagd wordt. Alle vermelde 
studierichtingen zijn gegroepeerd per studiedomein en niveau (MBO, HBO, WO).
 
SPA in combinatie met SKR vereenvoudigt en optimaliseert het studiekeuzeproces en dat is fijn omdat er een 
enorme diversiteit aan studierichtingen wordt aangeboden en jongeren hulp nodig hebben om de juiste weg te 
vinden in dit oerwoud aan keuzes. Uit onderzoek blijkt bovendien dat er een verband bestaat tussen iemands 
gedragsprofiel en de kans van slagen voor een bepaalde opleiding en het welzijn van diegene in een functie of 
werkveld. 

Zelfinzicht is de sleutel tot een goede studiekeuze



WAT STAAT ER IN HET SKR RAPPORT?

Thomas Education Partners
Thomast Education werkt samen met een landelijk netwerk van geselecteerde partners. De Thomas Education 
partners zijn gecertificeerd in het gebruik van de toepassing van de Thomas assessments. Elke partner heeft de 
tools op eigen wijze opgenomen in de specifieke dienstverlening. Onze partners zijn gedreven professionals 
die je graag ondersteunen met begeleiding, praktische tips en adviezen, zodat het werkelijke potentieel van 
jongeren ontdekt en benut wordt. 

NEEM CONTACT OP
 
Wij dragen graag ons steentje bij aan het studiesucces en welzijn van jongeren!
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Het SKR rapport bevat een 
overzicht van studierichtingen 
(niveau MBO, HBO, WO) 
die het beste aansluiten op het 
SPA gedragsprofiel. 

“Ik weet zeker je er profijt van hebt als je jezelf beter leert kennen.  
Met behulp van SPA en SKR heb ik de juiste keuze kunnen maken.”

- S. Bruinsma
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