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De meeste psychiatrische aandoeningen komen voor het eerst tot uiting in de 
leeftijdsperiode van 17-23 jaar. Meestal is het gevolg hiervan dat de educatieve 
ontwikkeling onderbroken wordt, dan wel voorgoed wordt afgebroken. Dit 
heeft meestal weer tot gevolg dat een ontwikkeling naar (betaald) werk hierdoor 
stagneert. Veel jongeren met ernstige psychiatrische problematiek die hun 
opleiding willen vervolgen dan wel een opleiding willen beginnen, vinden dit een 
(te) moeilijke opgave.

Begeleid Leren richt zich op de begeleiding van jongeren met een psychiatrische 
aandoening bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere 
(beroeps)opleiding. Begeleid Leren is gebaseerd op de visie en werkwijze van de 
Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB). Begeleid Leren voldoet aan de behoefte 
binnen de Geestelijke Gezondheidszorg om jongeren met een psychiatrische 
aandoening te helpen met het (weer) volgen van een opleiding. Binnen het 
onderwijs voorziet Begeleid Leren in de behoefte om voortijdig schoolverlaten van 
jongeren met psychiatrische problematiek te voorkomen. Binnen het werkveld 
van de reïntegratie is onderwijs / het hebben van een diploma belangrijk om 
mensen met een psychische beperking aan een baan te helpen.

Om deze reden organiseren het Expertisecentrum Begeleid Leren en Promens Care 
het symposium; “Participatie door Educatie voor jongeren met een psychische 
beperking”. 

Het symposium is bedoeld voor studenten/cliënten, docenten, 
studieloopbaanbegeleiders en decanen mbo, hbo en wo, medewerkers zorg 
en welzijn (o.a.  verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, 
psychiaters, trajectbegeleiders, casemanagers), familieleden, en medewerkers 
arbeidsreïntegratie. Het symposium is daarnaast van belang voor 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties, managers, beleidsmakers en 
onderzoekers.
 



Programma

09.00 – 09.30 Ontvangst 

09.30 – 09.45 Opening door dagvoorzitter, 
 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie

09.45 – 10.05 De Aanhouder Wint! 
 Maja van der Meer. Student bij Artez Hogeschool van de Kunsten, Zwolle, 
 3e jaars Docent Beeldende kunst en vormgeving

10.05 – 10.30 Onderwijs en psychiatrie, hoe vinden we elkaar? 
 Arien Storm, kinder- en jeugdpsychiater, 
 directeur behandelzaken Accare Drenthe / Overijssel

10.30 – 11.00 Succesvol studeren met psychische klachten!? De rol van   
 onderwijsinstellingen bij de begeleiding van studenten met  
 psychische klachten. 
 Marjan de Groot, directeur Handicap + Studie
  
11.00 – 11.30 Pauze

11.30 – 12.45 1e ronde workshops
  
12.45 – 14.00 Lunch 

14.00 – 15.15 2e ronde workshops

15.15 – 15.45 Pauze

15.45-16.30  Supported Education in the US: The State of the Research,   
 Unanswered Questions, and Exciting Developments.
 Michelle G. Mullen, Assistant Professor Rutgers University & Director of the  
 Center for the Study and Promotion of Recovery from Severe Mental Illness

16.30  Informele afsluiting



Overzicht Workshops

1. Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Openheid geven over je   
 psychiatrische problematiek op school
 Annemarie Zijlstra, MRc, rehabilitatiespecialist Promens Care 

Een veel voorkomend dilemma voor studenten is de beslissing of je wel of 
niet openheid geeft over je psychiatrisch heden of verleden. In de workshop 
wordt, gerelateerd aan de schoolsituatie, het thema besproken en wordt een 
oefening gedaan. Bij de oefening wordt gebruik gemaakt van één van de 
werkbladen uit de brochure ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet, openheid over 
je psychiatrische achtergrond’. Deze brochure is onderdeel uit de Studeren 
met Steun reeks, ontwikkeld door het Expertisecentrum Begeleid Leren. 
Promens Care ‘vertaalde’ deze brochure naar een Mbo versie.

2.   Kiezen en verkrijgen van een opleiding: toeleidingscursus Impuls
 Venu Nieuwenhuizen, MRc, Rehabilitation Counselor, Altrecht ABC in  
 Utrecht, voor jongeren met een psychose kwetsbaarheid

De afdeling Altrecht ABC te Utrecht werkt op het gebied van Begeleid 
Leren met het Kiezen-Verkrijgen-Behouden model, zoals dat is ontwikkeld 
door het Center for Psychiatric Rehabilitation van Boston University. In 
een toeleidingscursus, Impuls genaamd, worden jongeren met psychische 
beperkingen geholpen bij het kiezen en verkrijgen van een reguliere 
opleiding. In deze workshop worden de opzet en de uitvoering van deze 
cursus uiteengezet en wordt een onderdeel door middel van een oefening 
verder toegelicht.

3. Het behouden van een opleiding: handvatten voor docenten
 Jolanda Kroes, MRc, medewerker Lectoraat Rehabilitatie en    
 hogeschooldocent Hanzehogeschool Groningen
 
Studenten met psychische beperkingen ervaren vaak verschillende soorten 
belemmeringen bij het volgen van een opleiding. Om te achterhalen welke 
vaardigheden en hulpbronnen nodig zijn om met deze belemmeringen 
om te gaan wordt binnen een Begeleid Leren-traject  functionele en 
hulpbronnendiagnostiek toegepast. Functionele diagnostiek richt zich op het 
achterhalen van de onmisbare vaardigheden en met hulpbronnendiagnostiek 
wordt de onmisbare ondersteuning geïnventariseerd. Tijdens deze workshop 
krijgt u handvatten aangereikt voor het uitvoeren van functionele en 
hulpbronnendiagnostiek. Aan de hand van een casus wordt hier mee 
geoefend.



4.  Kieskeurig: ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding   
 voor middelbare scholieren met autisme
 Franca Hiddink, MRc, medewerker Lectoraat Rehabilitatie en docent   
 Hanzehogeschool Groningen
 
Het kiezen van een vervolgopleiding is voor veel middelbare scholieren 
een hele klus. Indien je ook nog beperkingen ervaart door een Autisme 
Spectrum Stoornis wordt het een extra lastige klus. Verkeerde keuzes 
leiden veelal tot studievertraging, het aanvragen van extra financiering en - 
minstens zo belangrijk- tot veel persoonlijke frustratie en onzekerheid.
Tijdens de workshop kunt u kennis nemen van de resultaten van de 
ontwikkelde keuzemodule “kieskeurig”. Deze module is aangeboden aan 
een aantal leerlingen van HAVO en VWO op een middelbare school. Als 
deelnemer aan de workshop wordt u geïnformeerd en maakt u kennis met 
de praktijk door aan de slag te gaan met een tweetal opdrachten die binnen 
de cursus worden gebruikt.

5.  Studeren met een Wajong- of Wia-uitkering, kan dat?
 Trudy Lohmann, Stafarbeidsdeskundige Groningen/Drenthe UWV   
 Werkbedrijf met een collega.

Wat verandert er als je met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat 
studeren? Welke rol speelt UWV hierin en wat zijn de mogelijkheden?
Er wordt uitleg gegeven wat er gaat veranderen als je gaat studeren en 
welke ondersteuning je hierbij kunt verwachten van UWV. Bijvoorbeeld 
of voorzieningen mogelijk zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de 
veranderingen met de komst van de Participatiewet.
UWV kent geen apart beleid als het gaat om studenten met psychische 
beperkingen. De workshop is daardoor in informatieve zin algemener van 
aard en de inhoud  zal voor een groot deel bepaald worden door vragen 
vanuit de deelnemers.

6. Wat hindert en wat helpt? 
 Mw. dr. Jacomijn Hofstra, onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie en   
 docent Toegepaste Psychologie, Hanzehogeschool Groningen

In het kader van een Europees project naar Begeleid Leren (ImpulSE) 
hebben we in Noorwegen, Portugal, Tsjechië en Nederland geïnventariseerd 
welke belemmeringen jongeren met psychiatrische problemen ervaren 
bij het (weer) gaan studeren. Ook is in kaart gebracht wat deze jongeren 



hierbij helpt. Het doel van het project is om een toolkit te ontwikkelen 
voor professionals die een Begeleid Leren programma in hun (onderwijs-)
organisatie willen opzetten. In de workshop worden hindernissen en 
oplossingen bij het (opnieuw) gaan studeren op een interactieve manier 
besproken. 

7. Vaardigheden voor studenten
 Mevr.  Lenneke Docter, MSc, en Henk Kremer, trainers Centrum voor  
 Educatie, Promens Care

“De jeugd heeft de toekomst”, is een bekend spreekwoord. Voor jongeren 
met psychische problemen is het werken aan hun toekomst echter niet zo 
eenvoudig. Hoewel ze vaak wel op een gewone school zitten, ervaren ze 
allerlei hindernissen bij het behalen van een startkwalificatie. Om succesvol 
een opleiding te kunnen afronden heb je vaardigheden nodig; denk aan 
het plannen van huiswerk, het reageren op feedback van de docent en 
het voorbereiden op een toets. Promens Care wil jongeren ondersteunen 
bij hun schoolopleiding. Zo is het Begeleid Leren aanbod ontwikkeld, een 
pakket studievaardigheidslessen. Tijdens een interactieve workshop wordt 
kennisgemaakt met deze lessen, die met name geschikt zijn voor Mbo 
studenten niveau 1 t/m 3. De deelnemers worden uitgedaagd om aan de 
hand van een casus in kaart te brengen, wat een student gedurende de 
opleiding nodig heeft aan vaardigheden.

8.   Omgaan met psychische aandoeningen voor docenten
  Dr. Lies Korevaar, lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen 

Een regelmatig terugkerende vraag van docenten is ‘Wat mankeer die 
student(e)’? In deze workshop worden tips behandeld voor het omgaan 
met studenten met psychische aandoeningen. Verschijnselen van 
psychische aandoeningen kunnen worden bekeken als stoornissen van de 
communicatie, als stoornissen van psychische functies en als symptomen van 
ziekte. Na een korte presentatie wordt het gebruik van dit begrippenkader 
geoefend aan de hand van door de deelnemers ingebrachte voorbeelden. 
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop docenten het 
gesprek hierover kunnen openen.



9. Samenwerking onderwijs-GGz: gaat dat wel samen?
 Jelco Caro, MEd, projectcoördinator Begeleid Leren en    
 hogeschooldocent Hanzehogeschool Groningen

Hoe kunnen GGZ- en onderwijsprofessionals in samenwerking met elkaar 
nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en vaardigheden ontwikkelen, 
toepassen en uitwisselen, zodat zij jongeren met een psychische beperking 
beter kunnen ondersteunen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een 
reguliere opleiding?
Een van beoogde resultaten van het lopende  RAAK-project Begeleid 
Leren: nieuwe interventies voor de professional is de ontwikkeling van een 
regionaal samenwerkingsplatform Begeleid Leren. De vragen waarover we 
ons in deze workshop met u willen buigen, zijn onder meer:
1. Hoe ziet de ideale samenwerking tussen onderwijs en GGz eruit?
2. Welke organisaties zouden deel moeten uitmaken van het    
 samenwerkingsplatform?
3. Wat moet er te halen zijn bij dat platform?
4. Wat hebt u / uw organisatie het platform te bieden?



INFORMATIE

Datum en locatie
Het symposium wordt gehouden op dinsdag 11 november 2014, van 09.00 tot 
16.30 uur, in de Marie Kamphuisborg in Groningen. Het adres is Zernikeplein 
23, 9747 AS Groningen.

Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving.

Kosten
Kosten: €135,- inclusief consumpties en lunch (bij inschrijving voor 11 oktober 
a.s. €105,-). Voor studenten/cliënten bedraagt het tarief €25,- 

Aanmelden
Dit kan door u digitaal aan te melden. Klik hier voor uw aanmelding. 
Graag voor 5 november a.s.
U ontvangt geen aparte bevestiging van uw aanmelding. De workshopindeling 
wordt bij binnenkomst bekend gemaakt.

Betaling inschrijfgeld
Er wordt een factuur verzonden naar het door u opgegeven factuuradres. Dit 
kan zowel een privé-adres als een zakelijk adres zijn. Onze voorkeur gaat uit 
naar een digitaal factuuradres.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Hanzehogeschool Groningen
Lectoraat Rehabilitatie
Karola Nap
Telefoon: 050-595 33 77
E-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl
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