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“Vertel ik het wel of  

vertel ik het niet?”  
 

 

Symposium Participatie door 
Educatie 

 

 

Expertisecentrum Begeleid Leren 

& 

Promens Care 

 

 

Annemarie Zijlstra, MRc 

 
a.zijlstra@promens-care.nl 

 

 

Programma Workshop 
 

• Welkom  

 

• Doelstelling workshop 

 

• Inleiding 

 

• Openheid geven: oefening met nabespreking 

 

• Begeleid Leren bij Promens Care 

Doelstelling Workshop 

Hoe om te gaan met het geven van  

openheid over je psychiatrische  

heden of verleden in een reguliere 

onderwijsomgeving 

 
De deelnemers hebben aan het einde van de  

workshop meer kennis over één van de 

Begeleid Leren-activiteiten (openheid geven) 

Inleiding 
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Stigma 
Een teken van schande of diskrediet dat  

mensen apart zet van anderen 

 

Sociaal stigma is een ernstige sociale 

afkeuring van persoonlijke kenmerken of  

opvattingen die tegen de culturele normen  

ingaan 

 

Sociaal stigma leidt vaak tot marginalisatie 

Discriminatie 
• Discriminatie is het beoordelen of het onderscheiden 

van een bepaalde klasse of categorie zonder rekening 

te houden met de kwaliteiten van het individu 

 

• Discriminatie betekent het bijvoorbaat hebben van 

(voor)oordelen zonder kennis of toetsing van de feiten 

 

• Mythes over psychische ziekten en labelling van 

mensen als psychisch ziek houdt de discriminatie in 

stand in beleid en praktijk, in attitudes en in het geven 

van stereotypen in de media 

 

• Discriminatie veroorzaakt schade aan een groep 

mensen door hen af te scheiden van de samenleving 

Sociale uitsluiting 

“multidimensionale achterstelling van   

ongekende duur, die de afscheiding van  

de belangrijkste sociale milieu’s en 

beroepsmilieu’s in de samenleving tot  

gevolg heeft”  

Wet- en regelgeving: 

Wet Gelijke Behandeling (1-12-2003) 

• MBO, HBO & WO 

• Verboden om (te zeggen): 

 - U kunt niet naar deze school omdat u een 

beperking heeft; 

 - U kunt slechts op één manier examen doen. We 

houden geen rekening met uw beperking; 

 - Redelijke aanpassingen na te laten. 
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Chronisch zieken en 

gehandicapten behoren tot 

de meest achtergestelde 

groep in onze samenleving        
(Rapportage Gehandicapten 2002) 

 

Uitgangspunt Begeleid Leren 

 studentrol + opleiding 

van eigen voorkeur 

 

 

Vaardigheden + Hulpbronnen 

 

 

  Succes + Tevredenheid 

Voorbeeld Begeleid Leren 

 student MBO niv. 2 Helpende Zorg 

 

 

             plannen                     begeleiding van slb-er 

             samenwerken           taakverlichting thuis  

             opdracht maken       extra toetstijd 

 

 

 

 Succes + Tevredenheid 

Stigmatisering 

Dilemma:  geef ik wel of niet openheid over mijn  

   psychiatrische achtergrond? 

 

Enkele aspecten daarbij: 

• Heb ik baat bij openheid? 

• Wie vertel ik het en waarom? 

• Wat, als mensen er achter komen? 

• Wat zullen ze van me denken? 
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Ineke 
Ineke is 23 jaar en 1e jaars studente HBO-economie.  

Op haar 19e is Ineke ernstig psychotisch geworden. Ze  

is in totaal ongeveer 1,5 jaar opgenomen geweest in  

een psychiatrisch ziekenhuis.  

De afgelopen twee jaar is ze in dagbehandeling  

geweest bij hetzelfde ziekenhuis. Het gaat het laatste  

jaar erg goed met haar en ze heeft haar studie HBO- 

economie (overigens aan een andere hogeschool)  

weer opgepakt. In een kennismakingsbijeenkomst  

docenten en andere studenten vraagt één van haar  

medestudenten:  

“Goh, wat heb jij hiervoor gedaan?”. Ineke schrikt van  

de vraag en weet niet wat ze moet zeggen.  

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. 

Openheid geven 

Stappen: 

 

Bepaal: 

1. Of je het wilt vertellen 

2. Wat je wilt vertellen 

3. Wie je het wilt vertellen 

4. Wanneer je het wilt vertellen 

5. Hoe je het wilt vertellen 

Oefening 

Stap 1: Bepaal of je het wilt vertellen 

 

a. Stel vast wat de voordelen zijn 

b. Stel vast wat de risico’s zijn 

c. Vergelijk de voordelen en risico’s met elkaar 
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Openheid over je psychiatrische achtergrond 
Denk aan je eigen situatie                                Werkblad 1 

Bepaal of je het wil vertellen: 

a. Stel vast wat de voordelen zijn: 

 

b. Stel vast wat de risico’s zijn: 

c. Vergelijk de voordelen en risico’s met elkaar: 

Uitwisseling 

Openheid over je psychiatrische achtergrond  Werkblad 2  
 

Denk aan je eigen situatie en beslis hoe je het gaat vertellen. 

Formuleer hoe je het gaat vertellen 

a. Omschrijf je sterke kanten: 

b. Leg je beperkingen/handicap uit: 

Uitwisseling 
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Nabespreking 

De beslissing om openheid te geven over 

je achtergrond is een persoonlijke  

beslissing en je moet je eigen situatie en  

omstandigheden daarbij goed in  

ogenschouw nemen 

ZELFS WANNEER JE 

OPENHEID HEEFT,                 

ONTHOUD DAN   

DAT HET GAAT OM DE TERM   

ZELF-ONTHULLING     

NIET OM      

BIECHTEN 

Begeleid Leren & Promens Care 

• Aanleiding: schooltrajecten van jongeren onsuccesvol 

                       bij volwassenen definitief afgebroken  

• Participatie: slechts 10% ggz cliënten betaald werk 

• Kiem: mislukte opleidingstrajecten 

• Kwalitatief onderzoek gedaan (Zijlstra, 2011-2012) 

• Aanbevelingen en verbeteringen 

• Ontwikkeling Interventie Begeleid Leren 

• Nauwe betrokkenheid bij Lectoraat & Expertise Centrum 

Begeleid Leren 

Promens Care & Begeleid Leren 

• Focus op onderwijs!!!!!!!!!!!!  

• Onderwijsdoelen hebben PRIORITEIT 

• Studievaardigheid lessen aangepast voor het MBO 

• Vertel ik het wel, vertel ik het niet aangepast voor het 

MBO 

• Centrum voor Educatie: medewerkers met 

onderwijsbevoegdheid doen aan individuele coaching 

mbv ontwikkelde materialen 

• Deelname aan RAAK project  Toolkit Begeleid Leren 
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www.begeleidleren.nl 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

                                 

Hanzehogeschool Groningen /  

Lectoraat Rehabilitatie /  

St. Rehabilitatie '92 / Promens Care 

Hartelijk dank voor uw aandacht 

en deelname 

 

 

 

 

 

 
a.zijlstra@promens-care.nl 
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