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Aanleiding

Problemen met cognitieve functies komen 

veel voor onder studenten, veelal 

gerelateerd aan een psychische aandoening

Het betreft problemen met onder andere 

aandacht, concentratie, geheugen, planning 

en organisatie. Dit zijn cognitieve functies 

die cruciaal zijn voor het succesvol 

doorlopen van een opleiding

Lectoraat Rehabilitatie
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Doelstelling

Het opheffen van studiebelemmeringen 

bij HG-studenten met cognitieve 

problemen, zoals aandacht, concentratie, 

planning en ordening. 
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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

Relatie met opleidingsdoel

 Ik wil de komende drie jaar de opleiding Social Work blijven aan 

de Hanzehogeschool Groningen

 Ik wil de parttime opleiding X blijven volgen aan de 

Hanzehogeschool Groningen

 Ik wil mijn stage blijven volgen bij bedrijf Y in Drachten

 Ik wil mijn opleiding Bedrijfskunde afmaken aan de 

Hanzehogeschool Groningen

Praktijkgericht Onderzoek
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Type onderzoek

 Feasibility study om de haalbaarheid 

van de toepassing bij Hbo-studenten 

vast te stellen 
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Planning en fasering

 Voorbereidingsfase (september-oktober 2017)

Voorlichting en werving studenten 

 Uitvoeringsfase (november 2017-mei 2018)

Uitvoering interventie en onderzoek

 Analyse, rapportage en disseminatie fase (juni-

juli 2018)

Analyse, rapportage, disseminatie

Beoogde resultaten

 Minimaal 6 studenten met cognitieve 

problemen hebben de CR-training 

gevolgd

 ‘Studievoortgang en cognitief 

functioneren is verbeterd’

 Een verslag waarin de opzet, 

uitvoering, uitkomsten en evaluatie van 

het project staan beschreven
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Uitvoering

 Zes studenten krijgen in de periode november 

2017-april 2018 de interventie aangeboden 

 Op drie momenten wordt bij de studenten een 

semi-gestructureerd interview en een vragenlijst 

over cognitieve klachten afgenomen en het aantal 

gehaalde studiepunten in de voorgaande drie 

maanden vastgesteld

 Ook worden de trainers bevraagd op hun 

ervaringen met het toepassen van de interventie 

bij deze studenten
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Drie meetmomenten

 0-meting: voorafgaand aan de 

interventie

 meting 1: direct na afloop van de 

interventie

 meting 2: aan het eind van het 

studiejaar (juli 2018)

Uitkomstinstrumenten

 Basisgegevens (leeftijd, geslacht, opleiding, 

psychiatrische diagnose, medicatie, 

voorgeschiedenis en hulpverlening)

 Niveau van cognitief functioneren (BRIEF-A) 

 Educational Barrier Questionnaire (EBQ)

 Manchester Short Assessment of quality of life 

(MANSA)

 Studievoortgang, schoolprestaties

Percentage of successfully completed courses 
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Feasibility outcome Assessment Duration (min)

Evaluation professionals and participants Written evaluation and interviews Total: 60

Training fidelity (trainers only) Written evaluation after every training session Total: 60 (trainers only) 

Table 1: overview parameters for feasibility measurements 

Q & A


