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Onderzoeker lectoraat Rehabilitatie en docent Toegepaste 
Psychologie, Hanzehogeschool Groningen  

 

 

 Poster 

 In duo’s: 

 
 Wat hindert jongvolwassenen met psychiatrische 

problemen bij het (opnieuw gaan) studeren? 
 Gehele traject, dus Kiezen-Verkrijgen-Behouden van een 

reguliere opleiding 

 

 Schrijf de belemmeringen op post-its (1 belemmering 
per post-it, maximaal 6 post-its) 

 Belemmeringen in drie categorieën te verdelen: 

 

 1. Persoonlijke belemmeringen 

 

 2. Belemmeringen gerelateerd aan school/ 
onderwijsomgeving 

 

 3. Belemmeringen gerelateerd aan sociale omgeving  
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 Literatuuronderzoek:  
 wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur. 

Weinig literatuur beschikbaar! In Nederland de meeste 
artikelen. 
 

 Vragenlijsten door experts in Begeleid Leren 
 Noorwegen: 10 
 Portugal: 3 
 Tsjechië: 4 
 Nederland: 13 

 
 Interview met Focusgroep:  

 Noorwegen: 6  
 Portugal: 8 
 Tsjechie: 7 
 Nederland: 6 

 

 

 Wat hindert bij het kiezen, verkrijgen en behouden 
van een opleiding? 

 

 Wat helpt hierbij? 

 Eerdere negatieve ervaringen met studeren: “niet 
willen terugkeren naar waar het allemaal fout ging”  

 

 Moeite met kiezen: niet weten wat men wil, waar men 
goed in is; teveel opleidingen leuk vinden 

 

 Gebrek aan zelfvertrouwen/ faalangst >  "Ga ik het 
allemaal wel redden?“; “ Stel dat ik weer misluk…” ; “ 
Kan ik wel met de stress omgaan?”  
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 Angst voor stigmatisering > geen hulp zoeken, zelf  
‘oplossen’  

 

 Directe gevolgen van psychiatrische beperking: 
 Beperkte studievaardigheden: plannen/doorzetten/op 

tijd komen/samenwerken/ concentreren:   
 “Ik kan 85x een bladzij lezen zonder te lezen, heel 

frustrerend" 
 Bijwerkingen medicatie: o.a. vermoeidheid 
 “De medicijnen maakten me traag, ik had moeite met 

lezen. Toen ik minderde werden mijn resultaten beter”. 
 Terugval – opname 
 

 

 Ontoereikende financiële middelen:  

 "Nu zijn er meer en extra drempels, nu ik ouder ben 
dan 21. Ik krijg geen studiefinanciering meer. Dat is 
een barrière" en "Je moet toch een koelkast vullen". 

 
 Belemmering nummer 1 in Portugal 

 Niet genoemd in Noorwegen 

 Gebrek aan (informatievoorziening over)  
beschikbare steun/ voorzieningen op de opleiding 

 Niet te vinden; “Het is heel veel rompslomp, je wordt 
van het kastje naar de muur gestuurd” . 

 Onduidelijk en vaag;  
 Niet bekend bij stafleden; “Bij een bepaalde opleiding 

vroeg ik bij de centrale balie wie de 
aandachtsfunctionaris is met wie ik een afspraak zou 
willen maken. Antwoord was dat die niet bestond en ik 
kreeg een folder mee van het decanaat. Terwijl iedere 
opleiding een aandachtsfunctionaris moet hebben! Dan 
denk ik, het stelt dus niets voor, niemand weet er iets 
van af ’”  

 
 

 Gebrek aan informatie over aanmeldingsprocedure 
 “ Je ziet door de bomen het bos niet meer. Dat geeft onrust 

en dan stel ik het uit”. 
 Vaak geen info over wat je moet doen als de juiste 

vooropleiding ontbreekt.  

 

 Gebrek aan begrip, betrokkenheid en deskundigheid 
van het personeel op de opleiding 
 “ Het personeel was totaal niet betrokken. Mijn mentor ook 

niet. Ik was al  3 maanden gestopt toen mijn mentor ineens 
contact opnam en vroeg waarom ze me niet meer zag. 
Totaal geen sociale controle” . 
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  Weinig flexibiliteit op de opleiding vwb: 

 
 Toetsvormen: geen alternatieven mogelijk 

 Aanwezigheidsplicht  

 Onderwijsvormen 

 

 Gebrek aan (emotionele, financiële en praktische) steun 
van familie, medestudenten en hulpverleners uit de GGZ 
 Ouders over- of onderschatten hun kind: “ Zou je nu echt wel 

weer gaan studeren? Dat kan jij toch niet?” 
 

 Medestudenten ontwijken student vanwege ‘raar’ gedrag: 
“Door de anderen voelde ik me alleen. Buitengesloten. Geen 
onderdeel voelen van” . 
 

 Hulpverlener te erg gefocust op (medische) behandeling, niet 
op participatie; geen steun bij regelen zaken op school: 

 “Het is een zijpad van de reguliere hulp. Het past niet binnen 
de kostbare tijd”.  

 

 Geen samenwerking/ uitwisseling tussen  

 onderwijs – GGZ  - uitkerende instanties 

 

“ Die instanties ja, dat communiceert allemaal voor geen 
meter metelkaar”.  

“ Een cursus die ik wilde gaan doen was allang voorbij op 
het moment dat wij alles geregeld hadden en de juiste 
informatie hadden over of ik die cursus nu wel of niet 
kon doen”.  

 Veel genoemd: gebrek aan zelfvertrouwen; weinig 
ondersteuning op school (geen informatie/ weinig 
expertise) ; weinig steun vanuit omgeving; en directe 
gevolgen van psychiatrische beperking 

 

 In alle 4 landen ondersteuning niet optimaal 
 
Geen grote opvallende verschillen tussen de landen 
(behalve dan financiële factor) 
 
Beschikbare hulpbronnen zijn niet ‘ beschikbaar’  genoeg 
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 In gesprek met lotgenoten 

 Steun van familie , studiegenoten en vrienden 

 Samenwerking onderwijs-ggz 

 Flexibeler onderwijssysteem 

 Informatie over beschikbare  hulpbronnen 

 Studievaardigheden training 

 Hulp bij openheid geven 

 Persoonlijk contact met deskundig persoon 

 Sporten! 

 

 

 Deel 1: (Theoretische )achtergrond 
 Cijfers 
 Belemmeringen 
 Rehabilitatie – herstel 

 

 Deel 2: Interventies 

 

 Deel 3: Implementatie, o.a. 
 Kwaliteit 
 Duurzaamheid 
 Financiën  

 
 

 

 Toeleidingscursus Impuls: kiezen en verkrijgen van 
opleiding, studievaardigheden 

 

 Tool om vaardigheden in kaart te brengen en te oefenen: 
functionele diagnostiek 

 

 Tool om hulpbronnen in kaart te brengen en aan te 
boren: 

 hulpbronnendiagnostiek  

 

 
 

 Openheid geven: Vertel ik het wel of vertel ik het niet? 

 

 Bondgenoten groep 

 

 Steun voor personeel: advies, consultatie en coördinatie: 
deskundigheidsbevordering 

 

 Informatiebrochures voor studenten, clienten, familie, 
beleidsmakers, onderwijspersoneel, hulpverleners 
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 Toolkit gratis te gebruiken: 

 

 www.supportededucation.eu 

 

 ENSEd-netwerk: European Network  on Supported 
Education 
 Word lid via de website! 

 November 2015: 1e Internationale congres over 
Supported in Education in Groningen 

 Dank voor uw aandacht! 

 
 J.Hofstra@pl.hanze.nl 

 

 www.supportededucation.eu 

 

 www.begeleidleren.nl 

http://www.supportededucation.eu/

