
SWOT analyse 

Een handige manier om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke kanten, mogelijkheden en 
bedreigingen van studenten is het maken van een SWOT-analyse. SWOT staat voor: 
S   = Strengths  = Sterktes 
W   = Weaknesses = Zwaktes 
O   = Opportunities  = Mogelijkheden (kansen) 
T   = Threats  = Bedreigingen  
(Gramsbergen-Hoogland, Deveer, & Leezenberg, 2005). 
 
Bij het analyseren van sterke en zwakke punten ga je uit van jezelf, je bent dan intern 
gericht. Bij het benoemen van mogelijkheden (kansen) en bedreigingen oriënteer je je extern 
op de buitenwereld, de (sociale) omgeving (Gramsbergen-Hoogland, Deveer, & Leezenberg, 
2005). Hieronder is te zien welke vragen studenten zichzelf kunnen stellen bij elk onderdeel 
van de SWOT-analyse. Een optie zou kunnen zijn dat de student uit deze lijst vier punten 
haalt die extra aandacht nodig hebben in de ontwikkeling tot beroepsoefenaar (Van 
Glabbeek, 2010). 

 
Positief Negatief 

Intern Sterktes 

• Waar ben je goed in, waar 
waarderen anderen je om? 

• Wat draagt bij aan je succes? 
Waaruit blijkt dat? 

• Waarom ben je aan deze studie 
begonnen en welke motieven 
dragen bij aan je succes? 

• Wat zijn je beste prestaties tot 
nu toe? 

• Welke verklaringen heb jij voor 
je succes? 

Zwaktes 

• Waar ben je zwak in? Wat voor 
kritiek krijg je wel eens te horen? 
Waar heb je veel moeite mee als 
het om jezelf gaat? Waaruit blijkt 
dat? 

• Welke slechte ervaringen heb je 
opgedaan en in hoeverre verklaren 
die voor een deel je zwakten? 

• Wat zou je graag veel beter 
kunnen? 

• Op welke manier worden je 
zwaktes beïnvloed door je 
zwakten?  

Extern Mogelijkheden/kansen 

• Welke 
trends/kansen/uitdagingen zie jij 
op dit moment in het werkveld 
waarin jij studeert? 

• Wat doe jij op dit moment om je 
kansen te benutten? 

• Welke doelen heb je opgesteld 
ten aanzien van je 
studie/loopbaan. 

• Welke kansen zie je je voor jou 
als gevolg van nieuwe 
technologie, ontwikkelingen in je 
studie, het vakgebied en 
dergelijke? 

Bedreigingen 

• Welke bedreigingen ervaar je door 
je omgeving? 

• Zie je bepaalde obstakels voor het 
verdere verloop van je 
studie/loopbaan? 

• Zijn er trends of bedreigingen in je 
studie of werkveld te onderkennen, 
die een dreiging voor jou 
functioneren vormen? 

  

 


