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Workshop – Studievaardigheden van studenten  

Begeleid Leren congres:  11 November 2014  

Henk Kremer & Lenneke Docter 

+ 
Inhoud workshop 

 Voorstellen 

 Ervaringen met studenten met psychische beperking 

 Korte uitleg Begeleid Leren programma 

 Verhaal van Evelien 

 Casus 

 Vaardigheidsles - Agenda beheer 

 Contactgegevens 

 

+ 
Promens Care 

 Organisatie voor mensen met psychische en/of 
verstandelijke beperking.  3500 cliënten in Drenthe en 
Groningen.  
Zorg: ambulant + 24 uurs zorg.  

 Missie: meedoen ín de samenleving.  

 Centrum voor Educatie:  
Scholing en trainingscentrum voor cliënten (VG, LVG en 
GGZ) 

 Dienst = Breed cursusaanbod + Begeleid Leren  

 

+ 
Promens Care en Begeleid Leren 

 Kwalitatief onderzoek in jeugd voorzieningen (ggz en lvg)    
70% van jongeren problemen met volhouden/opnieuw 
instromen reguliere opleiding.  

 Vijf gebieden: 
1) Stigma en openheid over je psychische problemen. 
2) Samenwerking tussen de school en de hulp- verlening. 
3) Vaardigheden en steun. 
4) Betekenis van school en het hebben van toekomstperspectief. 
5) Opvoeden en begeleiden. 
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+ 
Visie Begeleid Leren  

 Veel jongeren hulp nodig bij creëren van overzicht in 

schoolzaken  structuur aanbrengen. 

 Extra aandacht voor jongeren werkt positief op motivatie 

diploma halen.  

 Opkomen voor studiesucces jongeren op school/stage.  

 Participeren cliënten: versterken van vaardigheden.  

 Ondersteunen van PB’ers Promens Care. 

 

+ 
Uitgangspunt BL programma 

Van het kind op de kinderdagcentra tot aan de GGZ 

cliënt op de universiteit (en alles wat er tussen in zit) 

heeft recht op een succesvolle deelname aan het 

onderwijs.  

+ 
Inhoud BL-programma 

Drie modules: 

 Adviserende rol tav opleidingstrajecten cliënten 

 Individuele Vaardigheidslessen voor cliënten  

- Individuele Rehabilitatie Benadering 

- Leervraag van studenten staat centraal 

- Bijv: agenda gebruik, kunnen plannen, studieplek kiezen, 

effectief studeren, leerstijlen, reageren op feedback etc.  

 In toekomst: Huiswerkbegeleiding door vrijwilligers 

 

+ 
Resultaten  

 “Goh, door deze lessen wordt studeren nog leuk!” (meisje 18, 

ondersteuning bij plannen, MBO 2 opleiding) 

 Veel jongeren geholpen bij creëren van overzicht in 

schoolzaken  structuur aanbrengen. 

 Extra aandacht voor jongeren werkt positief op motivatie 

diploma halen.  

 Opkomen voor studiesucces jongeren op school/stage.  

 Ondersteunen van PB’ers Promens Care. 
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+ 
Verhaal van Evelien 

 

+ 
Casus 

 Personalia: 

sekse, leeftijd, woonsituatie 

 Voorgeschiedenis:  

school, psychische problemen, diagnose, behandeling 

 Beperkingen die leiden tot belemmeringen op school/stage 

 Ontbreken van studievaardigheden 

 Aanpak knelpunten 

 

+ 
Vaardigheidsles – Agenda gebruik 

+ 
Contactgegevens 

 Henk Kremer, h.kremer@promens-care.nl 

telefoon: 06 11567035 

 Lenneke Docter, l.docter-jansen@promens-care.nl  

telefoon: 06 52631796 
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