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

verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding

Utrecht, 2 maart 2017

Lies Korevaar
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Introductiefilmpje Begeleid Leren
Waarom aandacht voor Begeleid Leren

voor jongeren met psychische problemen?

https://www.youtube.com/watch?v=AsS2TxwfytQ&index=3&list=PLBltw1g1wQ7DO8L9FmSpo7Cc7LiL5Zifj


2

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 ??? 



3

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

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
12
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Omgevingsinvloeden

• Onbekendheid met, ontbreken van, 
onvoldoende gebruikmaken van  
ondersteuningsmogelijkheden

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

Fluctuerende aard van de aandoening

Bijwerkingen medicatie
• Sufheid

• Vermoeidheid

• Droge mond, erge dorst

• Wazig kijken

• Trillen van de handen

14

Wat te doen?
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Toolkit Begeleid Leren

Kiezen-Verkrijgen-Behouden model

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

Begeleid Leren als brug tussen 

psychiatrie en maatschappij

Psychiatrie

Patiënt Cliënt

Begeleid Leren Maatschappij

(onderwijs)

Wonen

Werken

Leren

Socialiseren

Student/leerling

Burger

Twee subgroepen

“Uitvallers” Huidige 

uit het onderwijs leerlingen

Instroom Voortijdig

bevorderen school-

verlaten

Kiezen & verkrijgen voorkomen

Behouden
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Kiezen & Verkrijgen Behouden

• 5-stappen methodiek

• Bondgenotengroep

• Stigma & openheid

Expertisecentrum Begeleid Leren

Uitgangspunt 5-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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Martin

Martin is 22 jaar en staat op het punt te beginnen 

Aan zijn stage in het 3e jaar van zijn studie 

Bedrijfskunde aan de universiteit. Hij heeft een 

Sollicitatiegesprek met een medewerker van 

personeelszaken van het bedrijf waar hij stage 

wil gaan lopen

De personeelsmedewerker vraagt Martin waarom 

er in zijn C.V. een jaar “open” staat. Martin vertelt 

hem dat hij drie jaar geleden een jaar in behandeling 

is geweest in verband met een psychose. Het 

gesprek wordt daarna snel afgerond. Martin heeft 

nooit meer iets van het bedrijf vernomen

5 aspecten van de vaardigheid        

Openheid geven

Of

Wie

WatWanneer

Hoe
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Openheid over je psychiatrische achtergrond 
Denk aan je eigen situatie  

Bepaal of je het wil vertellen:

a. Wat zijn de voordelen van het 

geven van openheid?

b. Wat zijn de nadelen van het 

geven van openheid?

c. Vergelijk de voordelen en de nadelen. Welke zijn het belangrijkst voor 

jou? Rangschik de voordelen en nadelen van het geven van openheid in 

volgorde van meest belangrijk tot minst belangrijk. 

d. Heb je een keuze gemaakt? Vertel je het of vertel je het niet?

Onderzoeksprojecten

Pilot onderzoek Openheid: 

vragen

1. Neemt de mate van bezorgdheid over het wel/niet 

geven van openheid af na het doorlopen van het 

Openheid-instrument?

2. Neemt de mate van ervaren besluitvormingsconflicten 

(onzekerheid over een keuze) af na het doorlopen van het 

Openheid-instrument? 

3. Wat zijn de ervaringen van de studenten met het 

Openheid-instrument?

Methode

Deelnemers

T1: 14 studenten met psychische beperkingen uit 
Noorwegen (3), Portugal (6) en Nederland (5)

T2: (direct na laatste bijeenkomst) n =12

T3: (2.5 - 3 maanden na laatste bijeenkomst) n=12

• Gemiddelde leeftijd: 32.5 jaar

• 7 mannen en 7 vrouwen

• Bezorgd over het geven van openheid over hun 
psychiatrische achtergrond 

• Diagnoses o.a. depressie, PTSS, ADHD, 
Verslaving, Anorexia Nervosa
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Resultaten

T1 (n = 14) T2 (n = 12) T3 (n = 12)

Onzekerheid 2.98 (SD=0.91) 2.33 (SD=0.72) 2.33 (SD=0.80)

Geinformeerd 2.71 (SD=0.91) 1.89 (SD=0.81) 2.19 (SD=1.10)

Normen/waarden 2.40 (SD=0.87) 2.22 (SD=0.67) 1.81 (SD=0.81)

Ondersteuning 2.19 (SD=0.68) 1.83 (SD=0.64) 1.83 (SD=0.67)

Tevredenheid 2.00 (SD=0.61) 2.10 (SD=0.88)

Totaal DCS 2.57 (SD=0.63) 2.05 (SD=0.56) 2.05 (SD=0.65)

Neemt de mate van ervaren besluitvormingsconflicten af na het doorlopen 

van het Openheid-instrument? 5-puntsschaal (1 = sterk mee eens; 5 = sterk 

mee oneens)

Studenten zijn minder onzeker over hun keuze; 

voelen zich beter geïnformeerd over de voor-

en nadelen; weten beter wat belangrijker is 

voor hen (voordelen of nadelen); en ervaren 

minder besluitvormingsconflicten in het 

algemeen na het doorlopen van het Openheid-

instrument

Resultaten

Wat zijn de ervaringen van de studenten met het 
Openheid-instrument?

Studenten geven aan minder angst/stress te ervaren over het 
geven van openheid en meer autonomie

“Ik voel me niet meer gestrest: ik weet nu zeker dat ik geen 
openheid wil geven over mijn psychiatrische verleden aan 
mijn medestudenten”

Instrument: kort, duidelijk en concreet. Nadenken over de 5 
aspecten is erg behulpzaam. Vooral: of, wat en hoe 

Groepsbijeenkomsten: 

+ bondgenoten contact; 

- moeilijker om alles te delen. 

Wellicht is het beter om individueel met de begeleider het 
instrument te doorlopen.

Vervolgproject Openheid 
(april 2016-april 2018)

• Samen met NHL Hogeschool Leeuwarden

• Doel: doorontwikkeling, toepassing en evaluatie van het 
Openheid-instrument

• 14 onderwijsprofessionals zijn getraind in het toepassen 
van het Openheid-instrument

• Ten minste 50 studenten met psychische beperkingen 
worden ondersteund met het Openheid-instrument

• Handleiding (voor professionals) en werkboek (voor 
studenten)

NIVO-project 
(Naar Inclusief Voortgezet Onderwijs, 2016-2019) 

Begeleid Leren-methodiek toegepast in het VO met 

leerlingen (12-18 jaar) met psychische problemen

Samenwerking met de Academische Werkplaats 

Transformatie Jeugd, Groningen en 10 VO-scholen

Quasi-experimenteel onderzoek

▪ Interventiegroep

▪ Controlegroep met support-as-usual voor 

jongeren die gesignaleerd zijn door school 
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Mindset-project

Cognitieve Remediatie training voor jongeren met een 

psychische aandoening ter ondersteuning van hun 

participatie in het onderwijs (2017-2019)

Een Pilot Multisite Randomized Control Trial (RCT) in

Groningen, Friesland & Drenthe

Samenwerking Hanzehogeschool Groningen, RUG (psychologie), 
GGz Drenthe, GGz Friesland, Lentis

Cognitieve beperkingen

• Aandacht en concentratie

• Geheugen: inprenten, herinneren

• Ordenen

• Plannen

• Problemen oplossen

• Handelen

• Nemen van initiatief 
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Interventie Cognitieve Remediatie
Deel 1: Prospectief geheugen
Bijeenkomst 1. Inleiding en het gebruiken van een agenda

Bijeenkomst 2. Prospectief geheugen (agenda’s, lijstjes, taken aan elkaar relateren)

Bijeenkomst 3. Korte termijn prospectief geheugen, aandacht houden bij een gesprek

Deel 2: Aandacht en concentratie
Bijeenkomst 4. Aandacht houden bij een gesprek en bij een taak

Bijeenkomst 5. Aandacht houden bij een taak

Deel 3: Verbaal leren en geheugen
Bijeenkomst 6. Verbaal leren en geheugen/ namen leren

Bijeenkomst 7. Verbaal leren en geheugen

Bijeenkomst 8. Verbaal leren en geheugen/aantekeningen maken

Deel 4: Cognitieve flexibiliteit en problemen oplossen
Bijeenkomst 9.   Cognitieve flexibiliteit en problemen oplossen

Bijeenkomst 10. Cognitieve flexibiliteit en problemen oplossen

Bijeenkomst 11. Cognitieve flexibiliteit, problemen  oplossen en plannen

Bijeenkomst 12. Integratie van vaardigheden, herhaling van het geleerde en de volgende 

stappen

Dilemma’s
• Patiëntrol vs Studentrol

• Hulpverlener vs Docent/SLB-er

• Professional als vs Student als

probleemeigenaar probleemeigenaar

• Professional als vs Student als 

regievoerder regievoerder

• Norm vs Vorm

• School vs Stage

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ggz+friesland&source=images&cd=&cad=rja&docid=VxZUdQhOlrecmM&tbnid=0QPDWOKULcXcCM:&ved=&url=http://www.lc.nl/friesland/regio/article14654083.ece/GGZ-Friesland-geeft-geld-terug&ei=xOlrUb6VDqnw4QSVo4DwDQ&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNHLe5qK_VZ4zpwZF6D-3VoIk1ftCA&ust=1366113092531065


12

A B C van Begeleid Leren

Van 12 13 14 van Behandeling

Naar A B C van Begeleid Leren

Niet alleen hardlopers komen 

vooruit, ook zij die hinken
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Niet alleen ‘gezonde’ studenten 

komen vooruit, 

ook studenten met 

psychische problemen

Hartelijk dank voor uw aandacht

Lies Korevaar

e.l.korevaar@pl.hanze.nl


