Overzicht
• Waarom aandacht voor leerlingen met
psychische problemen in het VO?

Begeleid Leren voor VO-leerlingen met
psychische problemen
Begeleidingsmethodiek voor onderwijsprofessionals

• Ervaren belemmeringen
• Begeleiding op school (Begeleid Leren)

Professionele Leergemeenschap Passend Onderwijs

• Positionering van BL in het VO

Deventer, 30 mei 2017
Lies Korevaar

• Achtergrondinformatie

Doelgroep Begeleid Leren
Studenten met psychische problemen:

Ervaren belemmeringen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depressieve klachten
Angststoornis
AD(H)D
Autisme
Psychose
Hechtingsproblematiek
Anorexia
Bipolaire stoornis
Verslavingsproblematiek
Overige

die hen belemmeren bij het volgen van hun
opleiding
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Belemmeringen

Wat te doen?

• Cognitief

• Sociaal-emotioneel
• Omgeving

• Aandoening/ziekte
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Begeleid Leren Toolkit

Kiezen

Verkrijgen

Behouden
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Kiezen (& Verkrijgen)

Behouden
• 5-stappen methodiek
• Stigma & openheid

• Bondgenotengroep

Expertisecentrum Begeleid Leren
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Soorten diagnostiek

Begeleiding op school
5-stappen methodiek

Doelstelling begeleiding

Psychiatrische diagnostiek ->

Ziektebeeld/symptomen
-> behandeling

Functionele diagnostiek ->

Vaardigheden tekort
-> leren + toepassen

Hulpbronnen diagnostiek

Hulpbronnen tekort
-> organiseren + gebruiken

Uitgangspunt methodiek

Leerlingen met psychische problemen
Studentrol + opleiding
van eigen keuze

helpen beter te functioneren zodat ze met
succes en naar hun eigen tevredenheid

Vaardigheden + Hulpbronnen
Functionele
Diagnostiek

Hulpbronnen
Diagnostiek

de opleiding van eigen keuze kunnen
Succes + Tevredenheid

(ver)volgen
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5-stappen model

Dilemma’s
• Patiëntrol
• Hulpverlener

vs
vs

Studentrol
Docent/slb’er

• Professional als
probleemeigenaar
• Professional als
regievoerder

vs

Student als
probleemeigenaar
Student als
regievoerder

• Norm
• School

vs
vs

vs

Stap 1
Stap 2a
2b
Stap 3

Stap 4
Vorm
Stage

Stap 5

Start traject
Achterhalen eisen van de opleiding of
stage > VH en HB?
Knelpunten achterhalen op de opleiding of
stage en oplossen > VH en HB?
Welke vaardigheden en/of hulpbronnen
moet de leerling nog leren (toepassen)
c.q. organiseren? Prioriteit?
Het Individueel School Ontwikkelplan (ISOP)
opstellen
ISOP uitvoeren, monitoren en evalueren

Stepped Support
Positionering Begeleid Leren

• Zorg: Stepped Care
• Begeleiding op school: Stepped Support
• Een methode volgens het principe van
getrapte begeleiding
• Alle studenten krijgen in eerste instantie de
kortste / minst intensieve (groepsgewijze)
begeleiding aangeboden en alleen als dit
onvoldoende resultaat oplevert, wordt
overgegaan op een meer intensieve
begeleiding
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Stepped support

www.begeleidleren.nl

Eigen kracht
= Zelf doen
Steun uit eigen netwerk
familie/ medeleerling/ vriend/
buur

Slb’er
Aandachtsfunctionaris

Begeleid Leren-methodiek
Maatwerk

Niet alleen hardlopers komen

vooruit, ook zij die hinken

Niet alleen ‘gezonde’ leerlingen
komen vooruit,
ook studenten met
functiebeperkingen
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Hartelijk dank voor uw aandacht
en participatie

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