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signaLEREN is een app die jeugdigen in staat 

stelt om hun eigen spanning te reguleren 



Vooraf wordt een keuze gemaakt
2-fasenmodel 3-fasenmodel 4-fasenmodel



Met de app kan een jeugdige:

• Signaleren

Wat doe ik, wat voel ik, wat denk ik

•Reguleren

Wat kan ik zelf doen, wat kan de ander doen



Icoon op de telefoon van 
de jeugdige



Weergave van een 4-fasenmodel:



Startscherm



In welke fase zit je nu?

Ik voel iets opkomen 



Wat doe ik?

Jeugdige klikt aan wat op dat 

moment van toepassing is



Wat de jeugdige aanklikt 

wordt aangevinkt



Wat voel ik?





Wat denk ik?





Na signaleren komt reguleren

Directe toegang tot:
App - mp3 - YouTube - video - afbeeldingen



De jeugdige klikt aan wat hij wil 

doen om spanning te verminderen



De jeugdige kan direct een 

ontspanningsoefening doen



Na iedere activiteit wordt geëvalueerd



De jeugdige moet nu een andere 
activiteit kiezen om spanning te 
verminderen



De jeugdige kiest bijvoorbeeld voor 
voetballen
Elke picto kan worden vervangen 
door een foto of afbeelding



De activiteit wordt weer geëvalueerd



Bij elke activiteit wordt de duur van de 

activiteit ingesteld

Als de activiteit is afgelopen krijgt de 

jeugdige een geluidssignaal



De jeugdige moet nu weer een 
andere activiteit kiezen om spanning 
te verminderen



Er kunnen persoonlijke 
boodschappen worden 
toegevoegd



De activiteit wordt weer geëvalueerd



De jeugdige kiest een andere optie



Mama vertelt een mop



De activiteit wordt weer geëvalueerd



De jeugdige kan ook kiezen voor 

de optie: Wat kan de ander doen? 





Opnieuw evalueren



Eindscherm



In de backoffice wordt het persoonlijke plan 
gemaakt door de begeleider i.s.m. de jeugdige



In de backoffice kan de begeleider de 
spanningsopbouw van de jeugdige volgen



Effectiviteitsonderzoek signaLEREN:

• Onderzoekspopulatie: VSO-school
• Leerlingen met emotieregulatieproblemen
• Start metingen: begin schooljaar 2018/2019



Meer informatie?

www.signalerenapp.nl

signaleren@koraal.nl

http://www.signalerenapp.nl/
mailto:signaleren@koraalgroep.nl

