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Studeren zonder belemmering
Begeleiden van studenten met psychische problemen bij het 

kiezen, verkrijgen en behouden van een opleiding
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Overzicht

• Inleiding

• Begeleid Leren Toolkit

• Kiezen van een opleiding

• Behouden van een opleiding

• Achtergrondinformatie

Inleiding

• Jong volwassenheid heeft een hoger 
risico om psychische problemen te 
krijgen

• De meeste psychische aandoeningen 
komen voor het eerst tot uiting tussen 
17 – 23 jaar

• Nu ook al vaak in de leeftijd 12 - 17 jaar
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Factoren die het mentale welbevinden 
van studenten beïnvloeden

• Ouderlijk huis verlaten
• Voor zichzelf zorgen
• Hoge verwachtingen / perfectionisme
• Eisen school (bsa, prestatiedruk)
• Eigen verantwoordelijkheid
• Sociaal isolement
• Seksuele relaties / identiteit
• Gebruik sociale media
• Gebrek aan begrip / steun gezin
• Financiële aspecten (o.a. leenstelsel)
• Gebruik alcohol en drugs

Specifieke psychische aandoeningen

• Depressie

• Bipolair

• Angststoornis

• Psychose 

• Eetstoornis

• Persoonlijkheidsstoornis (borderline)

• ADHD

• Autisme

Omvang

Nederland ± 840.000 jongvolwassenen 18-35 j.

(= 23%) een psychische aandoening

(Trimbos, 2019)

Groningen:

Wo, Hbo en Mbo samen ± 90.000 studenten

=> ± 20.000 studenten psychische aandoening

50% redt het niet zonder extra ondersteuning

= 10.000 studenten voortijdig schoolverlater

Belemmeringen

• Cognitief

• Sociaal-emotioneel

• Omgeving

• Aandoening/ziekte
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Cognitieve problemen 

• Aandacht en concentratie

• Oriëntatie

• Waarnemen

• Denken

• Geheugen: inprenten, herinneren

• Plannen

• Problemen oplossen

• Handelen

• Nemen van initiatief 
9

Sociaal-emotionele belemmeringen

Onder andere

• Samenwerken

• Contact leggen en onderhouden

• Presenteren

• Angst voor stigma en discriminatie

• Laag zelfvertrouwen

• Omgaan met stress

• Reageren op feedback
10

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
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Handelingsverlegenheid

• Student in een rolstoel: rolstoelopgang

• Blinde student: braille

• Dove student: doventolk

• Student met een angststoornis: ?

Wat te doen?

Maatwerk

Toolkit Begeleid Leren

Kiezen Verkrijgen Behouden
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Stepped Support

Eigen kracht 

= Zelf doen

Steun uit eigen netwerk

Familie / medestudent / vriend

Studentbegeleider

Begeleid Leren

Maatwerk 

Visie & Missie Begeleid Leren

Visie: Inclusief Onderwijs

Missie: Jongeren met psychische 

problemen ondersteunen bij het kiezen, 

verkrijgen en behouden van een reguliere

opleiding

Uitgangspunten 1

De jongere komt naar school als student, 
niet als patiënt

Docent is geen hulpverlener, 
hulpverlener is geen docent

Uitgangspunten 2

• Drop Out vs Time Out

• School vs Stage

• Norm vs Vorm
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Begeleid Leren Tools

• Impuls: Kiezen en Verkrijgen van een opleiding

• 5-stappen Behouden-methodiek

• Stigma & openheid geven

• Bondgenotengroep

• Mindset: cognitieve functietraining

• Voorkomen van en omgaan met stress
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Move aHead project
Comenius Leadership Fellow

ACTIVITIES

OUTCOME

MORE INFO

AIM

j.hofstra@pl.hanze.nl
j.van.der.velde@pl.hanze.nl
e.l.korevaar@pl.hanze.nl  
www.move-ahead.eu  

The aim of the Move aHead project 
is to develop, pilot and evaluate an 
intervention for educational 
professionals to support students 
with cognitive problems to remain 
in higher education

 A practical tailor-made 
cognitive remediation (CR) 
intervention 

 10 educational professionals 
have been trained in the CR-
intervention 

 The CR-intervention has been 
provided to at least 25 students

 A manual to train educational 
professionals 

 A consultation programme to 
support other universities 

 Survey on cognitive problems
among all students of the
Hanze University 

 Development of an instrument 
to assess cognitive problems

 Development of 8-12 modules 
with  compensating strategies

 Evaluation of the modules

Research & Innovation Center for Rehabilitation

Many students in higher education 
have cognitive problems which 
hinders them in successfully 
functioning at school. These 
students are therefore at risk of 
early school leaving

BACKGROUND

Kiezen van een opleiding

WAAROM aandacht voor kiezen?

Kiezen is lastig!

• Beperkte zelfkennis

• Beperkte kennis sterke en zwakke 
kanten
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• Concrete voorstelling is lastig

• Speciaal voor jongeren met 
psychische en cognitieve 
problemen!

• Heel veel studiemogelijkheden

Kiezen
De afbeelding kan niet worden weergegeven.

De afbeelding kan niet worden weergegeven.

De afbeelding kan niet worden weergegeven.

JOOST

17

Depressieve klachten

Havo 5

Woont thuis

Weet niet wat hij wil gaan studeren…. 

Ziet door de bomen het bos niet meer

Welke opleiding kiest Joost?
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Wijzen van keuzes maken

• Autoritair

• Intuïtief / impulsief

• Bewust

Keuzeproces

Welke opleidingen zijn er?
(verschillende opties)

Wat wil ik?
(persoonlijke criteria)

Beslisbox

Persoonlijke 
criteria Gew.

Opleidingen Bedrijfskunde

NHL Stenden Windesheim Hanze

Kleine klas (<20) 10 3 (x10) 30 5 (x10) 50 5 (x10) 50

Extra uitleg 
huiswerk

4 5 (x4)   20 3 (x4) 12 5 (x4)   20

Ondersteuning 
door slb’er

7 1 (x7)    7 5 (x7) 35 3 (x7)   21

Geen 
projectgroepen

8 3 (x8)  24 1 (x8) 8 5 (x8)   40

Vanaf huis met ov 
bereikbaar

6 1 (x6)   6 3 (x6) 18 5 (x6)   30

Op school werken 9 1 (x9)    9 5 (x9) 45 3 (x9)   27

Totaal 44 96 168 188

Beslisbox

Scoren van de  PC

5 = ideaal

3 = acceptabel

1 = minimaal
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Ik wil per september 2020

Bedrijfskunde gaan studeren 

aan de 

Hanzehogeschool Groningen

Opleidingsdoel Joost

Behouden van een opleiding

5-stappen methodiek

Studentrol + opleiding 

van eigen keuze

Vaardigheden + Hulpbronnen
Functionele Hulpbronnen

Diagnostiek Diagnostiek

Succes + Tevredenheid
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Wie is probleemeigenaar?

Wil jij je opleiding blijven volgen?

Zo ja, wat belemmert jou bij het volgen 
van je studie?

Voorbeelden van opleidingsdoelen 
van studenten

• Ik wil de komende twee jaar mijn opleiding 
ICT bij de NHL Stenden blijven volgen 

• Ik wil in september 2020 mijn stage in het kader 

van mijn opleiding Verpleegkunde bij  het Martini 
ziekenhuis starten

• Ik wil in september 2020 de opleiding 
Bedrijfskunde bij de Hanzehogeschool 
starten

Wil jij je opleiding blijven volgen?
Zo ja, wat belemmert jou hierbij?

Samen met de student achterhalen 
welke 

vaardigheden en hulpbronnen
hij/zij nodig heeft om met 
succes en tevredenheid
de opleiding te kunnen 

beginnen, volhouden en afronden

Functionele en 
hulpbronnendiagnostiek 

Achterhalen van onmisbare 
vaardigheden en onmisbare 

hulpbronnen
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Voorbeeld

Opleidingseis: op tijd komen

Student komt iedere week van de vijf 

dagen dat hij bij een les of projectgroep 

aanwezig moet zijn, er twee te laat

Wat is er aan de hand?

Rehab'92 / Lectoraat Rehabilitatie

Functionele en hulpbronnen diagnostiek 
Doel: 
Ik wil het komende jaar de opleiding Bedrijfskunde 
blijven volgen aan de Hanzehogeschool Groningen

Achterhalen van vaardigheden en hulpbronnen: 
Wat moet je doen om….? Wat heb je nodig om….?

Vaardigheden:
• Reageren op feedback
• Een gesprek beëindigen
• Een praatje maken over algemene onderwerpen

Hulpbronnen:
• Studiemaatje 

Achtergrondinformatie
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Effectieve interventie

www.begeleidleren.nl

www.supportededucation.eu
www.move-aHead.eu

Zuid 
Afrika

VS

Nederland
Portugal
Noorwegen
Zweden
Tsjechië 
Ierland
België
Engeland
Denemarken

Australië 
&

Nieuw 
Zeeland

Malaysië

Canada

Israël

Interesse uit en contacten met andere landen 
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www.supportededucation.eu/conference  

Niet alleen hardlopers komen 

vooruit, ook zij die hinken

Niet alleen ‘gezonde’ studenten komen 
vooruit, 

ook studenten met 
psychische problemen

Hartelijk dank voor uw aandacht!

Lies Korevaar
e.l.korevaar@pl.hanze.nl
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