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Begeleid Leren 
Het ondersteunen van jongeren met psychische problemen bij het kiezen, 

verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding

Middagsymposium

Amsterdam, 19 januari 2017

Lies Korevaar, Franca Hiddink, Lenneke Docter & Jacomijn Hofstra

Overzicht

14.00 uur - Welkomstwoord en opening dagvoorzitter

Lies Korevaar, lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

14.10 uur - Een eigen verhaal van een student/cliënt

14.25 uur - Introductie Begeleid Leren: wat is het, waarom is het nodig en 

welke begeleidingsinstrumenten zijn beschikbaar?

Lies Korevaar

14.50 uur - De Impulscursus. Een toeleidingscursus voor jongeren die 

vanwege hun psychische problemen zijn gestopt met hun opleiding 

Franca Hiddink, lectoraat rehabilitatie

15.15 uur - Pauze

15.45 uur - Huiswerkbegeleiding op maat Lenneke Docter, Promens Care

16.10 uur - Vertel ik het wel of vertel ik het niet. Jacomijn Hofstra, lectoraat 

Rehabilitatie

16.35 uur - Epiloog en mogelijkheid voor vragen en discussie

16.50 uur - Afsluiting en borrel

Introductiefilmpje Begeleid Leren

Introductie Begeleid Leren: wat is 

het, waarom is het nodig en welke 

begeleidingsinstrumenten zijn 

beschikbaar?

Lies Korevaar

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=promens+care&source=images&cd=&docid=V5QeRsNbjkYFzM&tbnid=qNppTeXS2j3_eM:&ved=&url=http://www.gehandicaptensport.nl/promens-care&ei=F-lrUen0I-OM4ATi-IBw&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNGocqAabmwPRl3HsT8rpezEQkbhKg&ust=1366112919915076
https://www.youtube.com/watch?v=AsS2TxwfytQ&index=3&list=PLBltw1g1wQ7DO8L9FmSpo7Cc7LiL5Zifj
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Onderwijs

Onderzoek Verwey-Jonker Instituut (2001/2005):

12-15% van de studenten in het HO heeft 1 of

meer somatische of psychisch klachten

• 6% psychische klachten

• 50% extra begeleiding nodig = 3%

Groningen (RUG, HG, ROC’s): 80.000 studenten

6% = 6.800 studenten

3% = 2.400 studenten => voortijdig schoolverlaters 

Onderwijs 2

• Psychische beperkingen komen het meest 

voor (na dyslexie/dyscalculie)

• Studenten met een psychische stoornis 

ondervinden de meeste hinder bij het 

studeren (OC&W, De Graaf et al, 2003, p. 8)

• Studenten met (psychische) beperkingen 

weten niet welke ondersteuning er is en/of 

weten niet dat ze ervoor in aanmerking komen

(CHOI, 2009)

Epidemiologische issues…

• Meeste studenten zijn jongvolwassenen

• Jong volwassenheid heeft een hoger 

risico om psychische problemen te 

krijgen

• De meeste psychische aandoeningen 

komen voor het eerst tot uiting tussen 

18 – 25 jaar

GGz

• Vermaatschappelijking van de zorg

• Herstel (persoonlijk en maatschappelijk)

• Rehabilitatie:
- Wonen

- Werken

- Sociale contacten

- Leren ??? 
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Economische redenen...

• Diploma is een vereiste voor een 
succesvolle carriere

• Het vroege ontstaan van  psychische 
beperkingen draagt bij aan de werkeloosheid 
door het effect op het volgen van een 
opleiding

• Mensen met psychische beperkingen die de 
arbeidsmarkt betreden, belanden meestal in 
laag betaalde banen

Begeleid Leren

Jongeren met psychische problemen 

helpen beter te functioneren zodat ze met 

succes en naar hun eigen tevredenheid

de opleiding van eigen keuze kunnen 

(ver)volgen

Twee subgroepen

“Uitvallers” Huidige 

uit het onderwijs leerlingen

Instroom Voortijdig

bevorderen school-

verlaten

Kiezen & verkrijgen voorkomen

Behouden

Begeleid Leren als brug tussen 

psychiatrie en maatschappij

Psychiatrie

Patiënt Cliënt

Begeleid Leren Maatschappij

(onderwijs)

Wonen

Werken

Leren

Socialiseren

Student/leerling

Burger
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Ervaren belemmeringen

• Cognitief

• Sociaal-emotioneel

• Omgeving

• Aandoening/ziekte
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Cognitieve beperkingen

• Aandacht en concentratie

• Geheugen: inprenten, herinneren

• Ordenen

• Plannen

• Problemen oplossen

• Handelen

• Nemen van initiatief 
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Sociaal-emotionele belemmeringen

Onder andere:

• Samenwerken

• Contact leggen en onderhouden

• Presenteren

• Angst voor stigma en discriminatie

• Laag zelfvertrouwen

• Omgaan met stress

• Reageren op feedback
15

Omgevingsinvloeden

• Onbekendheid met, ontbreken van, 
onvoldoende gebruikmaken van  
ondersteuningsmogelijkheden

• Omgevingsproblemen die een (extra) 
belasting kunnen zijn:  financiën -
woonsituatie – familie - stigma

16
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Aandoening

Fluctuerende aard van de aandoening

Bijwerkingen medicatie
• Sufheid

• Vermoeidheid

• Droge mond, erge dorst

• Wazig kijken

• Trillen van de handen
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Wat te doen?

Toolkit Begeleid Leren

Kiezen-Verkrijgen-Behouden model
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Kiezen & Verkrijgen Behouden

• 10-stappen methodiek

• Stigma & openheid

• Bondgenotengroep

Expertisecentrum Begeleid Leren

Uitgangspunt 10-stappen methodiek

Studentrol + opleiding 

van eigen keuze

Vaardigheden + Hulpbronnen
Functionele Hulpbronnen

Diagnostiek Diagnostiek

Succes + Tevredenheid

Wie is probleem- en 

proceseigenaar?
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Twee aspecten

1.  Wil jij je opleiding blijven volgen?

2. Zo ja, wat belemmert jou bij het volgen van 
je opleiding?

Samen met de student achterhalen welke 
vaardigheden en hulpbronnen hij/zij nodig 
heeft om met succes en tevredenheid de 
opleiding te kunnen (ver)volgen

Soorten diagnostiek

Psychiatrische diagnostiek ->

Functionele diagnostiek ->

Hulpbronnen diagnostiek

Ziektebeeld/symptomen 

-> behandeling

Vaardigheden tekort 

-> leren + toepassen

Hulpbronnen tekort

-> organiseren + gebruiken

Vaardigheden

• Fysieke

• Intellectuele 

• Cognitieve

• Sociale

• Emotionele

Hulpbronnen

• Mensen (bv studiemaatje)

• Activiteiten (bv wandeling 

maken)

• Plaats (bv ruimte om me

terug te trekken)

• Dingen (bv computer)

• Aanpassingen (bv extra toetstijd)
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Hartelijk dank voor uw aandacht

Lies Korevaar

e.l.korevaar@pl.hanze.nl

De Impulscursus 
Een toeleidingscursus voor jongeren die 

vanwege hun psychische problemen zijn 

gestopt met hun opleiding 

Franca Hiddink

Huiswerkbegeleiding op maat 

Lenneke Docter

Vertel ik het wel of 

vertel ik het niet

Jacomijn Hofstra
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Achtergrondinformatie

Expertisecentrum Begeleid Leren

www.begeleidleren.nl

www.supportededucation.eu

A B C van Begeleid Leren

Dilemma’s
• Patiëntrol vs Studentrol

• Hulpverlener vs Docent/SLB-er

• HV als vs Leerling als

probleemeigenaar probleemeigenaar

• Norm vs Vorm

• School vs Stage

http://www.begeleidleren.nl/
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/ervaringen van studenten.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/Studeren en ADHD.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/studeren_met_borderline.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/opm._eetstoornis2.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/studeren_met_schizofrenie.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/opm._stemmingsstoornis.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/studeren_met_schizofrenie.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/opm._stemmingsstoornis.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/hoe_krijg_ik_watiknodigben.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/omgaan met stress.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/wel_of_niet_vertellen.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/adequaat reageren.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/opm._steun_herkennen.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/moss.pdf
http://www.supportededucation.eu/
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Van 12 13 14 van Behandeling Naar A B C van Begeleid Leren


