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M aster of Science Endre Stigen is net 

begonnen met zijn promotieonder-

zoek. Het onderzoek is gericht op 

preklinische beeldvorming en gentherapie bij 

kanker en wordt gefinancierd door Helse Vest 

RHF (de regionale gezondheidsautoriteit van 

West-Noorwegen). Stigens achtergrond is Biologie 

en Medische Celbiologie. ‘Als iemand me tien 

jaar geleden had verteld dat ik op een dag een 

lezing op een grote conferentie zou geven of dat ik 

promotieonderzoek zou doen, dan zou ik gedacht 

hebben dat ze het over iemand anders hadden. Ik 

ben het grootste deel van mijn volwassen leven 

onder behandeling van de geestelijke gezond-

heidszorg. Jarenlang heb ik geprobeerd om m’n 

psychische problemen zelf op te lossen. In het 

begin was mijn strategie grotendeels gebaseerd 

op vermijden, isolatie, zelfmedicatie en emulatie. 

Endre Stigen

VAN PSYCHIATRISCH 
PATIËNT TOT DOCTOR

EEN REIS DOOR BEGELEID LEREN
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Zo belandde ik in mijn cave man-fase. Terugkomen 

was een lang en moeizaam proces, een periode van 

kleine overwinningen en afschuwelijke tegen-

slagen.

In de herfst van 2006 hoorde ik van een mede-

patiënt over een Begeleid Leren-proefproject 

in Bergen. Hoewel mijn hulpverleners me 

waarschuwden voor de studie, heb ik contact 

opgenomen en werd ik uitgenodigd voor een 

gesprek. Mijn eigen doelen en motivatie waren 

alles wat ze nodig hadden. Sindsdien doe ik mee 

aan het project. Zonder de ondersteuning van 

dit project zou ik er niet in geslaagd zijn om te 

studeren. Of misschien nog belangrijker, zou ik 

geen eigen stem gehad hebben in het proces van 

mijn herstel. Begeleid Leren heeft me geholpen 

mijn potentieel te benutten.’

‘ Zonder ondersteuning 
was ik er nooit in 
geslaagd om te 
studeren’
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‘B egeleid Leren’ is het begeleiden 

van jongeren (en volwassenen) 

met psychische problemen bij het 

verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden 

van een reguliere opleiding. Dat wil zeggen 

dat iemand onderwijs volgt in een reguliere, 

maatschappelijke omgeving. Dus een school, 

beroepsopleiding of universiteit waar de betrok-

kene een algemeen erkend diploma of titel kan 

behalen. Dit onderscheidt Begeleid Leren van 

andere vormen van leren voor (ex)psychiatrische 

cliënten. Binnen Begeleid Leren staat namelijk de 

rol van student/leerling voorop en niet die van 

psychiatrisch cliënt.

Lector Rehabilitatie Lies Korevaar

BEGELEID LEREN: 
REHABILITATIE 
DOOR EDUCATIE
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Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 6% (= 22.000) van de studenten in het hoger onderwijs (hbo en 
universiteit) psychische klachten hebben, waarvoor ze in behandeling zijn bij de GGZ (Broenink & 
Gorter, 2001). Meer dan de helft van deze groep studenten geeft aan zonder extra ondersteuning de 
opleiding niet te kunnen volhouden (Plemper, 2005). In het mbo ligt dit percentage waarschijnlijk nog 
wat hoger. Uitgaande van het percentage van 6%, betekent dit dat een hbo-instelling als de Hanze-
hogeschool Groningen (ongeveer 27.000 studenten) 1620 studenten telt met psychische klachten, 
waarvan er 890 het zonder extra ondersteuning niet redden om de opleiding vol te houden.

Casper
Door de goede cijfers gaat Casper zich steeds 
zekerder voelen. Hij twijfelt minder of hij de oplei-
ding wel aan kan. Als Casper na drie jaar voor 
zijn examen slaagt, vindt hij het toch wel goed 
van zichzelf dat hij nu in ieder geval een diploma 
heeft. Hij zegt dat hij het vooral heel goed van 
zichzelf vindt dat hij deze school heeft afge-
maakt. Dat betekent veel voor hem en voor zijn 
zelfvertrouwen. Hij is van plan verder te leren. 
Casper denkt nog wel eens terug aan het begin, 
dat zijn GGz-hulpverlener zei dat vrijwilligerswerk 
ook wel mooi was. Die ziet nu dat het volgen van 
een opleiding Casper goed doet.

Casper, deelnemer Begeleid Leren-programma

Zeker voor jongeren met psychische problemen 

biedt leren een handvat om maatschappelijk mee 

te doen, maar ook voor oudere volwassenen is het 

een uitstekende ‘tweede kans’ en vergroot het de 

mogelijkheden bij ‘herintreden’.

Begeleiding bij de voorbereiding bestaat onder 

andere uit:

•	 	Bepalen van persoonlijke interesses en moge-

lijkheden

•	 	Onderzoeken van opleidingsmogelijkheden

•	 	Stellen van een opleidingsdoel

•	 	Leren van persoonlijke (studie)vaardigheden

Hiernaast richt Begeleid Leren zich op de onder-

steuning bij het behouden van de opleiding. Dit 

gebeurt door doorlopend onderwijskundige en 

emotionele ondersteuning te bieden tijdens het 

volgen van de opleiding. Deze ondersteuning is 

geheel afgestemd op de behoefte van de indivi-

duele leerling of student en omvat onder andere:

•	 	Leren van studievaardigheden en sociaal- 

emotionele vaardigheden

•	 	Bemiddeling bij mentoren, behandeling,  

huisvesting, etc.

•	 	Hulp bij het vragen van eventuele aanpas-

singen aan de opleiding, zoals hulp bij 

(huiswerk)opdrachten tijdens opname, extra 

tijd bij toetsen en alternatieve opdrachten

•	 	Hulp bij het aanvragen/behouden van studie-

financiering

•	 	Hulp bij het aanvragen/behouden van een 

uitkering

•	 	Bondgenotengroep

•	 	Individuele emotionele ondersteuning

•	 	Hulp en bemiddeling bij het vinden van een 

stageplaats
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Laura van Meijeren (24) werd geboren in Hardenberg. Op haar vierde verhuisde 
ze naar Assen. Op de basisschool ging het redelijk goed, tot groep acht. Haar 
ouders gingen scheiden en ze werd op school gepest. Laura kreeg voor het eerst 
last van depressieve klachten en ze ontwikkelde een eetstoornis.

Laura van Meijeren

‘ MIJN EETSTOORNIS 
WERD AFGEDAAN ALS 
PUBERPROBLEEM’
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‘G roep acht was een hele akelige klas. 

Zelfs de leraren werden weggepest. 

Het heeft mijn hele studieloopbaan 

beïnvloed. Door alle problemen die er binnen de 

klas speelde, bleef er geen ruimte over om naar de 

individuele situatie van de leerlingen te kijken. 

Iedereen uit mijn klas, ging zo’n beetje naar 

het vmbo’, vertelt Laura openhartig. Ook Laura 

ging naar het vmbo, richting Zorg en Welzijn. 

‘Het eerste jaar haalde ik goede cijfers. Het ging 

goed. Zo goed dat ik naar 2 havo mocht.’ In havo 

3 ging het opnieuw mis. Laura begon zichzelf uit 

te hongeren. ‘Anorexia. Het begon op de basis-

school. Ik kreeg wat eerder vrouwelijke vormen 

dan de andere meiden en werd daarmee gepest. 

Ik liep toen al bij een psychiater en verzuimde 

veel. Omdat ik tijd en ruimte voor therapie nodig 

had, besloten mijn moeder en ik dat het beter was 

om een stapje terug te doen naar het vmbo. De 

school protesteerde. Ik kon de havo best afmaken, 

zeiden ze. Mijn eetstoornis en depressies werden 

afgedaan als puberproblemen. Mijn moeder 

heeft enorm geknokt om mij weer op het vmbo 

te krijgen.’ Uiteindelijk mocht Laura terug. Ze 

kreeg vriendinnen en haalde goede cijfers. Wel 

schaamde ze zich voor haar bezoekjes aan de 

psychiater. ‘Ik verzon smoesjes omdat ik niet wilde 

dat mijn klasgenoten erachter zouden komen dat 

ik psychische klachten had. Ik wilde niet dat ze 

dachten dat ik gek was. Ik denk dat ze het deels 

wel doorhadden, maar op die leeftijd ben je hoofd-

zakelijk met jezelf bezig. Doordat ik graatmager 

was, dachten mijn klasgenoten dat ik verslaafd 

was aan harddrugs. Dat vond ik prima, dan bleven 

ze verder tenminste uit mijn buurt. Ik bouwde een 

veilige muur om me heen. Vriendinnen wisten van 

mijn problemen, maar begrepen het niet.’

MENTOR
In het laatste jaar van het vmbo kreeg Laura een 

mentor die in haar geloofde. ‘Hij prikte dwars 

door me heen. Hij was de enige leraar die wist van 

mijn eetstoornis en hij had het volste vertrouwen 

in mij. Toen ik afstudeerde kreeg ik een kaartje 

van hem: Laat te zijner tijd je hbo-diploma eens  zien! Dat 

kaartje heb ik altijd bewaard. Ik geloofde niet in 

mezelf, mijn familie maakte zich vooral zorgen 

en mijn vriendinnen begrepen het niet. Die ene 

leraar maakte het verschil!’

‘ Die ene leraar maakte  
het verschil’
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Laura ging de mbo-opleiding SPW (Sociaal Peda-

gogisch Werk) doen op het Drenthe College. Ze is 

slecht te spreken over de begeleiding daar. ‘Ik zat 

wekelijks bij de psychiater, daar werd regelmatig 

moeilijk over gedaan. Met mijn klasgenoten had 

ik geen contact, ik voelde me alleen en doodonge-

lukkig. Ik werd steeds depressiever. De psychiater 

wilde dat ik me zou laten opnemen, maar ik wilde 

dat echt niet. Ik accepteerde de gesprekken, maar 

ik was bang dat iedereen zou denken dat ik gek 

was, wanneer ik in groepstherapie zou gaan.’

VOLWASSENENONDERWIJS
Laura stapte over naar het volwassenenonderwijs: 

SPW in deeltijd. ‘De beste keuze in mijn leven’, 

glimlacht ze. ‘Ik was veruit de jongste, maar had 

meteen aansluiting met mijn klasgenoten. Er 

was ruimte om te praten over problemen. Om 

een goede hulpverlener te zijn, moet je eerst jezelf 

goed kennen. Ook al vond ik mezelf een mislukke-

ling, mijn studieloopbaanbegeleider (SLB’er) hield 

me steeds een spiegel voor. Hij kwam niet met 

oplossingen, maar met vertrouwen. De oplossing 

is juist het probleem niet te willen oplossen. Als 

er naar je geluisterd wordt, komt het antwoord 

uit jezelf. Daarmee word je eigenaar van je eigen 

proces.’

Dan krijgt Laura een ernstig auto-ongeluk. Haar 

vriend maakt het uit en ze rijdt met zeventig 

kilometer per uur tegen een boom. Een trau-

matische ervaring. ‘Het is een wonder dat ik 

nog leef. Ik was van top tot teen gekneusd, maar 

wel helemaal heel. Ik durfde geen auto meer te 

rijden, mijn relatie was voorbij, ik at nauwelijks 

en dronk inmiddels stevig.’ Laura voelt dat ze 

grip op haar leven verliest en geeft zichzelf nog 

één kans om er op eigen houtje uit te komen. Ze 

brengt haar laatste f les wijn naar haar moeder 

en gaat vier dagen per week in groepstherapie. 

‘Ze zeiden: we willen je wel helpen, maar we zijn 

geen eetstoornis- of verslavingskliniek. Wanneer 

je wilt deelnemen aan de groepstherapieën hier, 

moet echt je best gaan doen om de drank en je 

eetstoornis los te laten. Dat heb ik gedaan. Ander-

half jaar lang. Het heeft mijn leven gered.’

Na anderhalf jaar intensieve therapie vindt Laura 

een baan in de reguliere hulpverlening. Ze kan 

haar eigen ervaringen in de psychiatrie niet 

met haar cliënten delen en haakt af. Dan komt 

ze een vacature tegen: ervaringsdeskundige. Laura 

besluit de sprong te wagen naar de opleiding 

Ervaringsdeskundige in de Zorg (EDZ) aan de 

Hanzehogeschool. 

Afgelopen juni studeerde ze af. ‘Mijn psychische 

kwetsbaarheden kan ik nu inzetten als ervarings-

werker bij Lentis.’ Laura heeft een druk leven 

en een volle agenda. Naast haar baan bij Lentis 

schrijft ze wekelijks een column over haar leven 

in de krant van Hoogezand-Sappemeer en met 

een componiste maakt ze theater over psychische 

kwetsbaarheden en herstel. Daarnaast verzorgt ze 

op regelmatige basis gastlessen op de opleidingen 

MWD, SPH en EDZ.

Om uitval te voorkomen pleit Laura voor een 

betere samenwerking tussen de GGZ en scholen. 

Docenten en decanen wil ze er op wijzen oog 

te houden voor de individuele situatie van de 

student.  ‘Maar uiteindelijk ben jezelf verant-

woordelijk voor je leven. Goed voor jezelf zorgen, 

betekent ook je zaken goed regelen, desnoods met 

hulp. Dat geeft rust en juist die rust heb je nodig 

om je studie succesvol te kunnen afronden.’
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Met Onderlinge Steun 
Studeren (MOSS)
Een bondnotengroep voor studenten
met psychische problemen

Voor studenten 
MWD, SPH & TP
van de Academie 

voor Sociale 
Studies

Hoe groot is de groep?
Minimaal 5, maximaal 12 studenten

Wanneer begint de groep?
Februari 2015.

Wanneer en waar vindt de 
MOSS-groep plaats?
Eenmaal in de drie weken op ….avond van 
17.30-19.30 uur in de Marie Kamphuisborg 
op het Zernikeplein 23. Het lokaal wordt 
nader bekend gemaakt. Voor koffie, thee 
en broodjes wordt gezorgd.

Wat kost het?
Deelname aan deze groep is gratis. Het 
project wordt mede gefinancierd door 
subsidie van het RAAK-project Begeleid 
Leren en het Europese Erasmus-project 
ImpulSE.

Voorwaarden deelname MOSS-
groep
• Studie volgen aan de Academie voor  
 Sociale Studies (MWD, SPH of TP)
• In behandeling zijn (geweest) in verband  
 met psychische problemen

Deelname aan een onderzoek 
naar je ervaringen met de bond-
genotengroep onderzoek
Een bondgenotengroep voor studenten 
met psychische problemen is relatief nieuw 
in Nederland. Daarom willen we graag 
weten wat de ervaringen met deze vorm 
van ondersteuning zijn. Deze ervaringen 
willen we gebruiken voor verbetering van 
de werkwijze. Aan alle deelnemers wordt 
gevraagd een paar vragenlijsten in te vullen 
en mee te werken aan een interview van 
ongeveer 45 minuten. Alle gegevens zullen 
strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

 Praktische informatie

Voor meer informatie 
en aanmelding 

Karola Nap, 
management assistent 
lectoraat Rehabilitatie

E-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl 

Telefonisch: 050- 5953377
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I n februari 2014 ging het RAAK-project 

Begeleid Leren: Nieuwe interventies voor de profes-

sional van start. De aanleiding voor het project 

was gelegen in het feit dat tijdens verschillende 

regionale bijeenkomsten in 2011, 2012 en 2013, 

mede georganiseerd door het lectoraat Rehabili-

tatie, GGZ- en onderwijsprofessionals aangaven 

dat zij grote behoefte hadden aan handvatten 

en instrumenten waarmee ze de jongeren met 

psychische beperkingen beter kunnen onder-

steunen op het gebied van het kiezen, verkrijgen en 

behouden van een opleiding.

Professionals werkzaam in de Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ-professionals) zoals 

maatschappelijk werkers, sociaalpedagogische 

hulpverleners en verpleegkundigen) en docenten 

en decanen in het mbo- en hbo-onderwijs 

(onderwijsprofessionals) slaagden er door hande-

lingsverlegenheid, wederzijds onbegrip en te 

weinig onderlinge afstemming onvoldoende 

in om jongeren met een psychische beperking 

adequaat te ondersteunen. Daardoor vallen veel 

jongeren uit en dat is funest voor hun kansen op 

deelname in de maatschappij. Bovendien verhoogt 

uitval ook de kans op negatieve ‘buitenschoolse 

activiteiten’ zoals criminaliteit en verslaving, met 

alle bijkomende maatschappelijke kosten van 

dien.

Coördinator RAAK-project Begeleid Leren Caro Jelco

PROJECT BEGELEID LEREN: 
NIEUWE INTERVENTIES 
VOOR DE PROFESSIONAL

‘ Veel jongeren vallen 
uit en dat is funest 
voor hun kansen in de 
maatschappij’

De behoefte aan nieuwe kennis en interventies 

is aanzienlijk toegenomen door het kabinets-

besluit (15 januari 2013) om het aantal voortijdig 

schoolverlaters in 2016 terug te dringen van de 

huidige 36.250 naar maximaal 25.000 in 2016. Dat 

is voor de betrokken professionals een f linke extra 

uitdaging. Door invoering van de wet ‘Passend 

Onderwijs’ moeten bovendien zoveel mogelijk 

leerlingen met een psychische beperking deel-

nemen aan het reguliere onderwijs: hun docenten 

en begeleiders moeten daardoor extra aandacht 

besteden aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid 

van deze studenten. En GGZ-professionals moeten 

(vanwege bezuinigingen binnen de GGZ en 

invoering van o.a. de WMO) veel meer dan vroeger 

insteken op het stimuleren van zelfredzaamheid 

van deze jongeren. Kortom: nieuwe uitdagingen 

voor GGZ- en onderwijsprofessionals, waarop zij 

niet zijn voorbereid in hun opleiding en waarop zij 

ook niet zijn toegerust. 
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Het project had dan ook als doel om een bijdrage 

te leveren aan de deskundigheid van professi-

onals door hun inhoudelijke competenties te 

vermeerderen en door de interdisciplinaire samen-

werking te verbeteren. Met de Hanzehogeschool 

Groningen als regievoerder hebben de navolgende 

partijen in het project samengewerkt: 

•	 	Alfa-college

•	 	ROC Menso Alting

•	 	Boston University

•	 	Accare

•	 	Promens Care

•	 	Elker

•	 	GGZ-Friesland

Door middel van diverse bijeenkomsten, scho-

lingstrajecten en een intensief gemonitorde 

pilot- testfase, heeft dit RAAK-project geleid tot 

een voor onderwijs- en GGZ-werkveld bruikbare 

toolkit, een constructief en zich voortdurend 

ontwikkelend Regionaal Netwerk Begeleid Leren, 

een onderwijsmodule, de implementatie van 

Begeleid Leren in de betrokken organisaties, een 

informatieve website (www.begeleidleren.nl) een 

landelijk Symposium Begeleid leren (november 

2014) en last but not least een international Confe-

rence on Supported Education (november 2015).

Binnen de betrokken organisaties zal Begeleid 

Leren de komende jaren verder worden ontwik-

keld voor toepassing en ook daarbuiten zal met 

behulp van het Regionaal Netwerk Begeleid Leren 

de verspreiding blijven plaatsvinden.

http://www.begeleidleren.nl
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Stoppen met je studie gebeurt met verschillende redenen. 
Wanneer psychische klachten hierbĳ  een rol spelen, kan het 
moeilĳ k zĳ n de draad weer op te pakken. MindUp helpt je 
om opnieuw aan de slag te gaan met een studie. Daarnaast 
ondersteunen we je wanneer je weer naar school gaat.

MindUp Begeleid Leren helpt je onder andere bĳ :
• (Opnieuw) contact opnemen met een school
• Leren plannen en overzicht krĳ gen
• Coaching wanneer je weer op school zit

Meer informatie over Begeleid Leren vind je op 
www.mind-up.nl/begeleid-leren. 

Wil je je aanmelden voor Begeleid Leren? Neem dan contact 
op met MindUp via telefoonnummer 088 - 336 56 66.

LEREN
BEGELEID
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‘Veel jongeren met een diagnose vallen uit in het mbo,’ vertelt Lonneke 
Richardson. Lonneke werkt als ambulant hulpverlener voor Elker in Oost- 
Groningen. ‘Van Winschoten tot Ter Apel en alles daartussen.’

E lker helpt kinderen, jongeren en 

gezinnen in de provincie Groningen op 

het gebied van opvoedings- en groeipro-

blematiek. Lonneke werkt met vier collega’s in 

de regio Oost-Groningen waar ze als ambulant 

hulpverlener regelmatig wordt geconfronteerd 

met jongeren die uit het onderwijs dreigen te 

vallen. ‘Wij proberen jongeren, met of zonder 

psychiatrische diagnose op weg te helpen naar 

zelfstandigheid. Dat zijn jongeren die problemen 

thuis hebben, die niet lekker in hun vel zitten of 

een ernstig trauma hebben opgelopen. Wij bieden 

woonbegeleiding aan jongeren, zowel intern als 

extern. Dus jongeren kunnen in een huis van Elker 

wonen of wonen bij ouders, familie, vrienden of 

zelfstandig en krijgen van daaruit begeleiding. Als 

jongeren in een huis van Elker wonen is minimaal 

twintig uur dagbesteding de regel.’ Jongeren 

Lonneke Richardson

‘OOST-GRONINGEN IS EEN 
REGIO VAN ONS-KENT-ONS’

Lonneke Richardson met collega Dietrich van der Scheer



17

met lichte problematiek gaan vaak naar school. 

Jongeren met een psychiatrische diagnose lopen 

nogal eens vast in hun opleiding door hun gedrag. 

‘Borderline-meisjes die alle kanten op schieten:  of 

alles is goed of niets deugt. Jongeren die moeite 

hebben met het aangaan en het onderhouden 

van relaties, ruzie maken in de klas, schreeuwen 

tegen leraren… Gedrag dat niet getolereerd wordt 

op school.’ Om deze jongeren binnen boord te 

houden is Lonneke veel aan het mediaten tussen 

onderwijs en cliënten. ‘Oost-Groningen is een 

regio van ons-kent-ons. Hierdoor is de kans op 

stigmatisering behoorlijk groot, wat een belang-

rijke hindernis is om gelijke kansen te krijgen.’

FUNCTIONELE HULPBRONNEN
Tijdens het onderzoek naar Begeleid Leren zijn 

tools ontwikkeld die zowel de hulpverlener als de 

onderwijsprofessional helpen om jongeren binnen 

het onderwijs te houden. Lonneke is enthou-

siast over de methodiek functionele diagnostiek 

en hulpbronnen  diagnostiek, een individueel 

traject waarin de jongere aan de hand van tien 

stappen de onmisbare vaardigheden vindt om, 

ondanks problemen, de opleiding te behouden. 

Als de vaardigheid niet aangeleerd kan worden, 

zoek je samen met de jongere naar een hulpbron. 

Lonneke: ‘Een veel voorkomend probleem voor 

jongeren die weer naar school gaan is het dag- en 

nachtritme. Ik vraag dan aan de jongere zelf wat 

ze nodig hebben. Zo kan het voorkomen dat ik 

iedere ochtend om 7.00 uur een appje stuur: Ben 

je wakker? Tijd om op te staan! Belangrijk daarbij is 

dat je afspreekt hoe lang je dat doet, dus wanneer 

de jongere denkt de vaardigheid zelfstandig 

te kunnen toepassen. Met een jongere die het 

overzicht op zijn schooltaken niet kan houden, 

spreken we met een docent af om wekelijks samen 

de taken door te nemen. De docent is in dat geval 

de hulpbron.’

Lonneke vindt dat de methodiek uit de Begeleid 

Leren-toolkit werkt. Ze vraagt zich nu af hoe ze 

de methodiek breder verspreid en geïmplemen-

teerd krijgt binnen Elker. Maar ook binnen de 

mbo’s, omdat het een behoorlijk appèl doet op het 

onderwijs. ‘Begeleid Leren kan de basis leggen om de 

potenties van jongeren naar boven te halen.’ Ook een 

lotgenotengroep, waarin de leerlingen onderling 

praten over dingen waar ze tegenaan lopen, werkt. 

‘We benadrukken hun rol als leerling in plaats 

van de rol als patiënt om de focus om onderwijs te 

houden, ondanks alle andere problemen. Elker over-

weegt om een aantal hulpverleners te specialiseren 

in Begeleid Leren en als een invliegbaar Begeleid 

Leren-team in te zetten waar dat nodig is.’

Uit de workshop die Lonneke gaf op de Confe-

rentie Supported Education dat op 16 en 17 

november in Martiniplaza plaatsvond, kwamen 

mooie en herkenbare dingen naar voren. ‘Rode 

draad was dat de jongere zelf het uitgangspunt 

moet zijn. Wil je terug naar school? Wat heb je 

daarvoor nodig? De methodiek richt zich helemaal 

op het onderwijs en de samenwerking met de 

hulpverlening. Ga eerst maar naar huis om beter te 

worden, is er dan niet meer bij.’

‘ Elker overweegt om 
een aantal hulpverleners 
te specialiseren in 
Begeleid Leren en als 
een invliegbaar Begeleid 
Leren-team in te zetten 
waar dat nodig is’
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DE 10-STAPPENMETHODIEK 
IN DE PRAKTIJK
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‘Vertel ik het wel, 
of vertel ik het niet’
Workshop:
Openheid geven over je psychische 
problemen op school of stage

Hoe groot is de groep?
Minimaal 6, maximaal 8 studenten.

Wanneer begint de workshop?
Februari 2015.

Wanneer en waar vinden de 
workshopbijeenkomsten plaats?
De workshop omvat drie bijeenkomsten 
van twee uur. De eerste twee 
bijeenkomsten vinden plaats op  ….avond 
en op ….. avond van 17.30-19.30 uur in de 
Marie Kamphuisborg op het Zernikeplein 
23. 
De terugkombijeenkomst vindt plaats in 
april 2015 op …..avond van 17.30-19.30 uur.
Het lokaal wordt nader bekend gemaakt. 
Voor koffie, thee en broodjes wordt 
gezorgd.

Wat kost het?
Deelname aan deze groep is gratis. Het 
project wordt mede gefinancierd door 
subsidie van het RAAK-project Begeleid 
Leren en het Europese Erasmus-project 
ImpulSE.

Voorwaarden deelname workshop
• Bezorgd zijn over openheid geven over  
 je psychische aandoening op school en/ 
 of stage
• Studie volgen aan de Academie voor  
 Sociale Studies (MWD, SPH of TP)
• In behandeling zijn (geweest) in   
 verband met psychische problemen
• Deelname aan een onderzoek
 naar ervaringen met deze vorm van  
 ondersteuning (zie hieronder...   
 hiernaast....) 

Onderzoek
In het buitenland is onderzoek gedaan 
naar het effect van ondersteuning bij 
de keuze voor wel of niet open te zijn 
over psychische problemen. De zijn de 
eerste resultaten positief. Mensen die 
ondersteuning krijgen bij de beslissing 
om wel of geen openheid te geven (de 
experimentele conditie) ervaren minder 
stigmastress (Rusch et al., 2014), minder 
besluitvormingsconflicten (Henderson et 
al, 2015) en behouden vaker hun betaalde 
baan dan mensen die geen ondersteuning 
kregen bij deze beslissing ( de controle 
conditie; Henderson et al, 2015).
In Nederland is nog geen ervaring 
opgedaan met deze vorm van 
ondersteuning. Daarom willen we graag 
weten wat de ervaringen zijn met deze 
vorm van ondersteuning. Deze ervaringen 
willen we gebruiken voor verbetering van 
de werkwijze. Aan alle deelnemers wordt 
gevraagd een paar vragenlijsten in te vullen 
en mee te werken aan een interview van 
ongeveer 45 minuten. Alle gegevens zullen 
strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Praktische informatie

Voor meer informatie 
en aanmelding 

Karola Nap, 
management assistent 
lectoraat Rehabilitatie

E-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl 

Telefonisch: 050- 5953377
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Marianne Farkas heeft geen vraag nodig om een antwoord te geven. Begeleid 
leren is haar stiel vanaf het moment waarop ze eindelijk wist wat ze wilde.   

‘M ijn grootmoeder is honderd jaar 

geworden. Zoals dat dan gaat, 

vroeg ik haar, ze was toen al dik 

in de negentig, wat het geheim van het leven is. 

Ze hoefde niet lang na te denken, ze zei: “Ook de 

koning van Frankrijk moet iedere ochtend z’n 

benen in twee broekspijpen steken.” In wezen 

verschillen mensen niet veel van elkaar. Ieder 

mens heeft wensen en behoeften.’ Heel haar 

werkzame leven wijdde Marianne Farkas aan 

het recht dat mensen hebben om die wensen en 

behoeften te vervullen. Want een recht is het, 

volgens de hoogleraar van het Center of Psychi-

atric Rehabilitation uit Boston die op 16 en 17 

november te gast is op de eerste European Conference 

on Supported Education in Groningen. 

‘Toen ik jong was, zestien, zeventien, wist ik echt 

niet wat ik wilde. De ene dag leek me de ene oplei-

ding het einde, de dag erop een complete andere. 

Ik had fantasieën over mijn toekomstige werk. 

Schrijver, dierenarts, astronaut. Allemaal wilde 

ideeën. Ik had ook allerlei vakantiebaantjes. Weet 

je, aardbeien plukken klinkt vreselijk roman-

tisch, maar je moet dus om zes uur op en de hele 

dag op je knieën zitten. Niks voor mij. Nou, dat 

soort dingen ontdek je allemaal rond die leeftijd. 

Laat dat nou net ook de leeftijd zijn waarop veel 

psychiatrische aandoeningen zich openbaren. 

De eerste tekenen van schizofrenie, bipolariteit, 

depressiviteit… noem maar op. Stel nu dat die 

jongeren daardoor zó worden getroffen dat ze een 

behandeling moeten ondergaan, of dat ze moeten 

worden opgenomen. Dan missen ze dus een hele 

periode waarin ze wilde ideeën kunnen hebben, 

ervaringen kunnen opdoen en kunnen uitknob-

belen welke toekomst ze voor zichzelf zien. De 

vraag is of je hen dat wel mag onthouden. Natuur-

lijk niet, zou je zeggen. Maar toch is dat wat vaak 

gebeurt, nog steeds en ook vaak nog goed bedoeld 

ook. Als ze een paar jaar later de wens uitspreken 

om, ik noem maar wat, te gaan studeren, dan praat 

de omgeving al snel over de mitsen en maren. Is 

het wel verstandig? Kun je dat wel? Realiseer je je 

Hoogleraar Center of Psychiatric Rehabilitation 
Marianne Farkas

‘REHABILITATIE-
HULPVERLENERS ZIJN 
GIDSEN, LERAREN 
EN TRAINERS’
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wel wat je daar allemaal voor moet doen en laten? 

Enzovoort, enzovoort. Kortom, we reduceren ze tot 

hun aandoening, tot een deel van hun menszijn. 

Dat is gewoon niet juist. Ze hebben het recht op 

die idealen, recht op het opdoen van ervaringen en 

recht om hun wensen te na te streven. En wij, hulp-

verleners maar in wezen de samenleving als geheel, 

hebben de plicht hen daarvoor de ruimte te geven.

WETTELIJK VERPLICHT
‘In 1990 werd de Americans with Disability Act afge-

kondigd. Daarmee is de plicht zelfs wet geworden: 

instanties moeten mensen met beperkingen 

reasonable accommodations, redelijke voorzieningen, 

bieden in hun huizen, in hun werk en op school. 

De invulling van wat redelijk is, verschilt nogal. 

Materiële aanpassingen zijn makkelijk geregeld. 

Die zie je ook praktisch overal. Maar tot waar 

reiken je inspanningen voor kinderen die snel zijn 

afgeleid, voor drukke kinderen, voor kinderen aan 

wie je niet zo merkt dat ze een beperking onder-

vinden? Die inspanningen moeten heel ver gaan, 

vind ik. Omdat het je plicht is, maar ook omdat je 

menselijk kapitaal verspilt als je het niet doet. 
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EMOTIONELE ROLSTOEL
‘Tot 1984 kónden psychiatrische patiënten in 

Amerika niet eens studeren. Terwijl ze vaak 

uitmuntende studenten zijn. Inmiddels draaien 

er in de VS driehonderd Supported Education 

Programs. Niet veel, op een bevolking van drie-

honderd miljoen. Zoals ik al zei, materiële steun 

is er genoeg. Een rolstoel is snel geregeld. Iedere 

universiteit haalt binnen de kortste keren fondsen 

binnen om gebouwen geschikt te maken voor wat 

voor handicap dan ook. Voor supported education 

ligt dat moeilijker, het ís een rolstoel, maar wel 

een onzichtbare. Maar die emotionele rolstoel is 

wel hard nodig.

‘Rehabilitatiehulpverleners zijn gidsen, leraren en 

trainers. Zij leren psychiatrische patiënten die na 

een behandeling terugkeren in de maatschappij 

om te doen wat ieder mens mag doen: dromen, 

ervaringen opdoen en een bestemming kiezen. 

Een rol vinden die betekenis heeft en bevrediging 

geeft. Dat kan een heel bescheiden rol zijn, dat 

maakt niet uit, als het maar een rol is die voor de 

betrokkene waardevol is. Onze begeleiding van 

psychiatrische patiënten tijdens de rehabilitatie 

is samen te vatten in drie woorden: choose, get, keep. 

Kies een rol, verwerf de rol en houd die rol. Je ziet: 

voor die patiënten geldt hetzelfde als wat geldt 

voor, aanhalingstekens openen en sluiten, gewone 

mensen. Met dezelfde uitdagingen: wat kies je, 

hoe krijg je dat en hoe houd je dat? Het laatste is 

het allermoeilijkste.

‘Toen ik voor het eerst in Nederland was, in de 

jaren tachtig, stond ik verbaasd. Een klein land 

maar wel enorme ziekenhuizen voor geestelijke 

gezondheidszorg. En dan ook nog keurig onder-

verdeeld. Voor iedere aandoening een ander 

onderkomen. Het is niet aan mij om daarover 

negatief te oordelen, maar toch: zorg en hulp-

verlening vonden zo nadrukkelijk buiten de 

maatschappij plaats, in de instituten. En wie wil 

er nu in een instituut leven? Wie wil er nu een 

patiënt zijn? Ja, soms zijn mensen aan zo’n situatie 

gewend geraakt, hebben zich aangepast aan de 

omstandigheden. Net zoals sommige ex-gevan-

genen er niet in slagen om een leven buiten de 

gevangenis op te pakken. Maar ik heb heel veel 

mensen gezien met wie het geweldig goed ging 

nadat ze na jaren in een instituut hadden doorge-

bracht. Met een beetje hulp, de gerichte aandacht 

voor het juiste probleem.

‘Ieder mens is anders, daarom is het woord 

handicap ook zo verwarrend. Wat de één als een 

belemmering beschouwt, is dat voor iemand 

anders helemaal niet. En dat kan heel ver gaan. 

Stephen Hawking is ernstig gehandicapt, dat is 

overduidelijk. Maar, en dat is cruciaal, Stephen 

Hawking ervaart zichzelf vermoedelijk niet als een 

gehandicapte. En daarom ís hij het dus niet.’

‘ Wat de één als 
een belemmering 
beschouwt, is dat voor 
de ander helemaal niet’



BEGELEID LEREN BIJ 
PROMENS CARE

ONDERSTEUNING VOOR JONGEREN MET 

EEN PSYCHISCHE BEPERKING

WAAROM AANDACHT VOOR ONDERWIJS?
 “De jeugd heeft de toekomst”, is een bekend 

spreekwoord. Voor jongvolwassenen met psychi-

sche problemen is het werken aan hun toekomst 

echter niet zo eenvoudig. Hoewel ze vaak wel op een 

gewone school zitten, ervaren ze allerlei hinder-

nissen bij het behalen van een startkwalificatie. 

Ook in de jeugd ggz- en lvg (woon)voorzieningen 

van Promens Care hebben jongeren het moeilijk 

bij het succesvol zijn op school. Vaak is er sprake 

van concentratie- en/of motivatie problematiek en 

psychische problematiek (ADHD, autisme, border-

line, depressie, hechtingsproblematiek). 

Promens Care: 
zelfstandig en goed 
leven voor mensen 
met een verstandelijke, 
psychiatrische of 
psychosociale beperking 
in 100 kleinschalige 
locaties in Drenthe en 
Groningen.
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De meeste jongvolwassenen studeren op een 

reguliere opleiding, d.w.z. middelbare school 

(vmbo tot vwo), mbo, hbo en universiteit. Het 

merendeel zit echter op het (v)mbo. Het komt 

binnen Promens Care voor dat jongeren voortijdig 

de school verlaten en er niet meer terugkeren. Dit 

heeft uiteraard een grote (negatieve) invloed op 

hun toekomst.  

PROGRAMMA GESTART IN 2013
Sinds twee jaar is Promens Care gestart met het 

aanbieden van het Begeleid Leren-programma (BL). 

Het BL-programma is gestoeld op de Individuele 

Rehabilitatie Benadering (IRB methode). 

In de praktijk blijkt dat de afgelopen periode al 

een aantal jongvolwassenen geholpen zijn bij het 

behouden van hun opleiding. Dit zit met name in 

het creëren van overzicht in schooltaken; struc-

tuur aanbrengen in de chaos van opdrachten en 

toetsen. Deze extra aandacht voor de jongvol-

wassenen werkt positief op de motivatie om het 

diploma te halen. Het is voor de jongvolwassene 

fijn om te merken dat Promens Care met ze 

meedenkt. Zo zei een meisje letterlijk tegen een 

trainer: “Goh, door deze lessen wordt studeren nog leuk!” 

(meisje 18, ondersteuning bij plannen, mbo-2-opleiding) 

Vaak zie je ook op woonlocaties dat begeleiders 

onvoldoende tijd en aandacht hebben om met 

de jongere aan de slag te gaan. Door de aanwe-

zigheid en inzet van Begeleid Leren-trainers 

wordt nogmaals bij de jongere benadrukt dat het 

van groot belang is om naar school te gaan en je 

diploma te halen.  

MODULES BEGELEID LEREN – ANNO 2015
Het Begeleid Leren programma binnen Promens 

Care bestaat uit drie modules: In dit artikel wordt 

samengevat hoe Promens Care, anno 2015, het 

BL-programma heeft vormgegeven. Elke module 

zal kort worden toegelicht. 
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MODULE: ADVIES 
OPLEIDINGSTRAJECTEN 
Concreet houdt dit in dat BL-trainers worden 

ingezet voor advies en informatie over scholing- 

en opleidingsmogelijkheden. De trainers zijn op 

de hoogte van het opleidingsaanbod in de regio.  

Heeft een jongere en/of begeleiders vragen over 

het volgen van een opleiding, dan kunnen ze bij 

de trainers terecht voor informatie en desgewenst 

advies. Er wordt meegedacht in de wensen van 

de jongere, een mogelijk opleidingstraject wordt 

uitgezet en (door)verwezen naar externe oplei-

dingsinstituten. Daarnaast is het streven om 

vanuit het Begeleid Leren programma een nauwe 

samenwerking tot stand brengen met onderwijs-

instellingen in de regio. Door het creëren van 

korte communicatielijnen is de inzet dat de twee 

werelden (zorg en onderwijs), die nog vaak veruit 

elkaar liggen, dichter bij elkaar komen. Alles 

wordt in het werk gesteld om de kans te vergroten 

dat de jongere zijn diploma behaalt.

MODULE: STUDIEVAARDIGHEIDSLESSEN
De trainers worden ingezet bij het versterken van 

vaardigheden van jongeren, door het geven van 

vaardigheidslessen. Heeft een jongere moeite met 

plannen van zijn schoolwerk, of vindt hij of zij het 

lastig om goed te studeren voor een toets? Heeft 

de jongere steun en aanpassingen nodig op school, 

maar weet hij of zij niet hoe je dat het beste kan 

regelen met docenten? Dan kunnen de BL-trai-

ners de jongere daarbij ondersteunen. Deze lessen 

zijn opgezet a.d.h.v. de individuele rehabilitatie 

methodiek, en worden individueel en doorgaans 

op (woon)locatie van de jongere gegeven. Voor-

beelden van vaardigheidslessen zijn: vragen om 

aanpassingen, plannen van schoolwerk, omgaan 

met feedback, zoeken van een geschikte studie-

plek, en voorbereiden op een examen/toets. Zowel 

de duur, als het aantal lessen is af hankelijk van de 

leervraag en wordt daarom per individu bepaald. 

Er wordt ingezet op de ontwikkeling van de 

benodigde studievaardigheden, zodat de jongere 

uiteindelijk op langere termijn ‘zelfstandig’ en 

met zo weinig mogelijk hulpbronnen de werk-

zaamheden kan uitvoeren. 

MODULE: GESPECIALISEERDE 
HUISWERKBEGELEIDING
Zoals genoemd is studeren voor jongeren met een 

psychische beperking niet eenvoudig. Ze worden 

geconfronteerd met obstakels die verschillend 

van oorzaak zijn. Een (grote) achterstand ontwik-

kelen in schoolwerk of zelfs voortijdig de school 

verlaten liggen op de loer. Uit de verhalen van de 

jongeren die ondersteuning krijgen van Promens 

Care,  komt naar voren dat er een behoefte is aan 

structurele huiswerkbegeleiding. Iemand die met 

ze meedenkt, ordent in de chaos, controleert of 

werk op de juiste manier is gemaakt, met ze de 

stof overhoort, presentaties oefent, bemoedigt en 

positief stimuleert. Deze stok achter de deur is 

vaak nodig om de opleiding succesvol af te maken. 

De BL-trainers bieden deze gespecialiseerde huis-

werkbegeleiding. 

BENT U GEÏNTERESSEERD IN HET  
BL-PROGRAMMA? HEEFT U VRAGEN  
OF WILT U MEER INFORMATIE? 
Neem dan gerust contact op met: 

Annemiek Dijkhuizen-Slagter:

a.dijkhuizenslagter@promens-care.nl

Lenneke Docter-Jansen:

l.docter-jansen@promens-care.nl

mailto:a.dijkhuizenslagter@promens-care.nl
mailto:l.docter-jansen@promens-care.nl
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De juf op de basisschool noemde Stefan lui en ongemotiveerd. Zelf dacht hij een 
poos dat hij laagbegaafd was. Stefan ter Horst (40) is hoofdinstructeur praktijk-
onderwijs aan de opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg van de Academie 
voor Sociale Studies. ‘Kennis is voor mij herstel.’

‘O p de basisschool zeiden de 

leerkrachten dat ik lui en niet 

gemotiveerd was. De weektaak 

had ik meestal in één ochtend al af. Dan ging ik 

zitten lezen om iets te doen te hebben. Toen ik 

tien was, las ik boeken voor volwassenen omdat 

ik alle kinderboeken uit had. Ze lieten me maar 

wat aanmodderen, daardoor ging ik rottigheid 

uithalen. Het was mijn basis voor later. 

‘Ik heb veel ervaring in de psychiatrie en ook met 

verslavingen. Heroïne, alcohol, blowen, wat al 

niet meer. Het waren symptomen van psychische 

klachten. Later kwamen de diagnoses: borderline, 

paniekstoornissen, chronische depressie, ADHD. 

Toen ik uiteindelijk medicatie kreeg voor ADHD 

stond de hele wereld op zijn kop: ik kon wel leren! 

Stefan ter Horst

‘ZE LIETEN ME MAAR 
WAT AANMODDEREN’
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‘In mijn middelbareschooltijd veranderde er niets. 

Ik voerde niets uit, maar haalde wel voldoendes. 

Docenten konden dat niet uitstaan. Ik ben zelfs 

een keer blijven zitten op gym, handenarbeid en 

tekenen. Oud-klasgenoten vertelden me later dat 

ik vragen stelde die de leraren niet konden beant-

woorden. Uiteindelijk ging ik helemaal niet meer. 

Toen ik havo-4 voor de tweede keer verkloot had, 

moest ik naar de mavo. Voor het enige tentamen 

dat ik ooit heb geleerd, haalde ik hoger dan een 

10. De normering werd bijgesteld, maar de vragen 

die niet meetelden voor het cijfer had ik ook goed. 

Ik heb daarna wel mijn havo-diploma gehaald en 

ging naar de hts om Baggertechniek te studeren.

PANIEKAANVAL
‘Op dat moment kwam er een serieuze kink in de 

kabel. Ik kreeg een auto-ongeluk en begon aan m’n 

hbo-opleiding in het ziekenhuis. Ik had hersen-

letsel en heb een paar dagen in coma gelegen. 

Na de tijd in het ziekenhuis kreeg ik mijn eerste 

paniekaanval. Ik was uit coma, herstellend van 

hersenletsel en door de paniekaanval dacht ik dat 

ik dood ging. Heel bizar! Maar zonder dat ongeluk 

was het hoogstwaarschijnlijk ook fout gegaan. Ik 

had nooit geleerd om te leren. Ik was er inmiddels 

van overtuigd dat ik niets kon en ik dacht zelfs dat 

ik laagbegaafd was. Omdat mijn broer schizofreen 

is, hadden mijn ouders de focus op hem en waren 

mijn problemen van ondergeschikt belang.

‘Ik zal een jaar of 24 zijn geweest toen ik zo in de 

put zat dat ik de crisisopvang van de GGZ belde. 

“Gaat u maar een stukje wandelen”, was het 

antwoord, terwijl ik nota bene met de gedachte 

rondliep om mezelf van kant te maken. Toen ben 

ik naar een vriend gegaan die heroïne gebruikte. 

En vanaf dat moment ging het hard. Ik had al 

veel verschillende soorten drugs gebruikt, maar 

de heroïne kon ik niet controleren. Ik takelde 

af. Diezelfde vriend heeft mij op een gegeven 

moment meegesleept naar het CAD, de voorloper 

van VNN. “Jij wordt niet zoals ik”, zei hij. Daar 

stond ik tussen de gebruikers die toen al niet zo 

modieus meer waren, met een vader bij de politie 

en een moeder die voorlichting op scholen gaf. Ik 

heb nooit weer gebruikt, maar heb wel een jaar 

lang aan de methadon gezeten. Dat haalde de 

scherpe kantjes er een beetje af. 

LOTGENOTEN
‘Tien jaar geleden besloot ik het roer om te gooien 

en in dagbehandeling te gaan. Anderhalf jaar 

intensieve therapie. Daar zijn alle ideeën ontstaan 

rondom ervaringsdeskundigheid. Het contact met 

lotgenoten maakte dat ik me niet meer zo alleen 

op de wereld voelde en dat ik zekerder werd. Ik heb 

allerlei testen gedaan, waaronder een IQ-test. Daar 

bleek uit dat ik academische potentie had. Dat was 

het tegenovergestelde van wat ik lang heb gedacht. 

‘Mijn dochter van tien heeft hetzelfde. Zij krijgt 

extra taken op school en ze doet mee aan Plato-on-

derwijs, dat is voor kinderen met een IQ van boven 

de 130. Ze leren onder andere dat ze fouten mogen 

maken. Als m’n dochter geen tien haalt, is ze van 

slag. Zij leert op jonge leeftijd hoe ze daarmee om 

kan gaan.

KENNIS IS HERSTEL
‘Op de opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg 

is ‘leren leren’ een vak. Doordat ik van kleins af 

aan dacht dat ik niet kon leren, zijn me destijds 

als scholier en student veel mogelijkheden 

ontnomen. Nu leer ik mijn studenten over herstel 

en daar herstel ik zelf ook van. Mijn doel is om 

Sociologie te gaan studeren. Juist in deze context. 

De psychiatrie is zo gemedicaliseerd dat er veel te 

weinig oog is voor sociologische omstandigheden. 

Kennis is voor mij herstel.’
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I n oktober 2015 zijn wij, Miriam Bergstra, 

studieloopbaanbegeleider (slb’er) op de 

Hanzehogeschool, en Pascale van Damme, 

sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Accare, 

gestart met een MOSS-groep. Met Onderlinge 

Steun Studeren is één van de tools uit de toolkit 

van het RAAK-project. We hebben deze MOSS-

groep de naam ESA gegeven, waarbij ESA staat 

voor Elektrotechniek Studeren met ASS (autisme 

spectrum stoornis). Het blijkt namelijk dat er bij 

deze opleiding minimaal 11 studenten (van de 225) 

iets in het autistisch spectrum hebben. Miriam is 

de slb’er van al deze studenten en kent de indi-

viduele verhalen van de studenten . Ze had met 

Pascale het idee om die studenten hun ervaringen 

met de studie te laten delen in een studiegroep 

omdat dat voor de studenten iets zou kunnen 

toevoegen. Studenten zitten in alle leerjaren van 

de studie en ook in alle variaties binnen de studie. 

We komen één keer per maand, op een avond, 

bij elkaar en hebben tot nu toe drie bijeenkom-

sten gehad. De eerste keer stond in het teken van 

kennismaking en inventarisatie van onderwerpen. 

De tweede keer heeft Pascale een introductie in 

de psycho-educatie gegeven over ASS/Informatie-

verwerking. De derde keer stond het werken in een 

projectgroep centraal. De onderwerpen worden 

bepaald in overleg met de groep. Zo zal het de 

volgende keer gaan over de combinatie van studie 

en sociaal leven. 

MET ONDERLINGE 
STEUN STUDEREN
Bondgenotengroep voor studenten met autisme
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JONGENS
Onze ervaringen zijn tot nu toe erg positief. Het 

is gewoon leuk om met deze jongens (ja, jongens!) 

te praten over hun ervaringen als student. Een 

student met ASS. Ze zijn opvallend open en 

willen heel veel delen met ons en met elkaar. Er is 

duidelijk heel veel herkenning en er worden heel 

veel tips uitgewisseld. De sfeer is ontspannen en 

informeel en omdat we beginnen met broodjes en 

koffie. We merken nu na drie keer al dat er echt 

een groep ontstaat, waarbij er onderling heel veel 

interactie is. Er wordt ook zeker veel gelachen. 

Humor hebben ze zeker! Ze brengen ook zaken in 

die ik al docent ook kan gebruiken. Zoals bijvoor-

beeld het indelen in projectgroepjes. Meestal doen 

docenten dat. Een van de jongens suggereerde dat 

het wel fijn zou zijn als hij zelf mocht zeggen met 

wie hij graag in een projectgroepje zou komen. 

Een goede match haalt het beste in hem naar 

boven. Dus toen heb ik de hele klas gevraagd of 

ze nog voorkeur hadden bij de groepsindeling en 

dat ook verwerkt. De student die hier om gevraagd 

had, voelde zich serieus genomen. 

Wij merken dat het helpt dat de student zichzelf 

steeds beter leert kennen, zijn mogelijkheden 

maar ook zijn beperkingen, zeg maar ‘streepjes-

code’. Dat hij dit ook weet te verwoorden zodat hij 

op school en op stage kan aangeven wat hij nodig 

heeft om goed te kunnen functioneren. Dit is voor 

de student fijn, maar ook voor de school. 

Het bijzondere is dat onderwijs en hulpverlening 

dit in samenwerking doen. We krijgen veel meer 

zicht op elkaars werk. Pascale weet nu beter wat er 

van een student verwacht wordt en Miriam krijgt 

veel beter een idee van de problematiek van de 

jongeren. De studenten genieten van de aandacht 

en merken dat de drempel naar de hulpverlening 

niet hoog hoeft te zijn. De bijeenkomsten zijn 

voor de studenten ook gelijk een oefensituatie 

voor communicatie, ref lectie en gedrag in het 

algemeen. Pascale en Miriam fungeren ook als 

rolmodel in de interactie. 

Wij denken dat het zinvol is om meerdere groepen 

op starten binnen de Hanzehogeschool. Dat hoeft 

niet perse gekoppeld te zijn aan een opleiding 

of een diagnose. Daarom zijn mensen die ook 

geïnteresseerd zijn in het opstarten van een 

MOSS-groep, van harte welkom om (in overleg) 

een keer aan te schuiven. 

‘ Ze zijn opvallend open 
en willen heel veel 
delen, met ons en met 
elkaar’



De helft van de studenten in het mbo heeft psychiatrische problemen. Biedt de 
toolkit Begeleid Leren instrumenten om deze groep binnen boord te houden? 
Marloes Zwart werkt als gedragswetenschapper bij het Alfa-college. ‘Er wordt 
een behoorlijk appèl op onze docenten gedaan.’

BEGELEID JE STUDENTEN BIJ HET ALFA?
‘Ik word merendeels ingezet om docenten te 

voeden, hoe ze anders met leerlingen om kunnen 

gaan en hoe ze leerlingen kunnen stimuleren om 

hun diploma te halen. Er zijn vele wegen die naar 

de eindstreep leiden. In het mbo werken mensen 

uit de praktijk: kappers, koks, timmerlieden, 

automonteurs… Vaak geen mensen met een peda-

gogische achtergrond. Wij coachen onze docenten 

dus met name in: hoe geef ik onderwijs en hoe 

begeleid ik mijn studenten.’

Marloes Zwart

‘MET EEN LEERLING MET 
ALLEEN ADHD BEN IK BLIJ’
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BIEDT BEGELEID LEREN VOLDOENDE 
HANDVATTEN VOOR HET MBO?
‘We hebben tijdens het onderzoek behoorlijk 

geworsteld met die vraag. De mbo-populatie 

verschilt namelijk wezenlijk met die van het hbo 

of het wo. Sommige tools zijn alleen al om het 

taalgebruik niet bruikbaar voor onze studenten. 

Of ze zijn te hoog gegrepen omdat ze vragen 

om een bepaalde mate van zelfstandigheid en 

ref lectievermogen. De studenten aan de onder-

kant verzuipen erin. Wij werken grotendeels op 

instructie-niveau. We bouwen een systeem om de 

student met ouders, vrienden, familie, buren… 

Helemaal alleen zijn de studenten wiebeliger dan 

met een vangnet om zich heen. Laagdrempelige 

tools matchen mooi met de ontwikkelingen in het 

mbo. Functionele diagnostiek en hulpbronnen 

diagnostiek zijn instruemnten waarmee docenten 

en coaches goed kunnen samenwerken.

KOMT ER EEN VERVOLG?
‘We onderzoeken nu de mogelijkheden voor 

vervolgonderzoek, speciaal gericht op mbo’s. Wat 

zijn de essentiële onderdelen die in de methodiek 

moeten zitten? Als een uitbreiding op wat er nu al 

is. Er is heel veel kennis op de praktijkvloer. Laten 

we de handen ineenslaan en kijken hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat deze kwetsbare doelgroep een 

diploma haalt. We willen eerst kijken naar niveau 4, 

de leerlingen die door kunnen stromen naar het 

hbo. Vervolgens kijken we naar de andere niveaus.’

DE SCHOOL IS GEEN 
HULPVERLENINGSINSTELLING.
‘De wet op passend onderwijs bepaalt dat er een 

taak bij het mbo ligt om een hele grote groep 

jongeren en volwassenen op te leiden naar een 

diploma. Hoe meer tools een docent heeft, hoe 

groter de groep die de school met een diploma 

verlaat. Dan kan ook iemand met borderline of 

‘ Meer dan de helft 
van onze leerlingen 
heeft psychische 
problematiek en de 
helft van de helft 
multiproblematiek’
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autisme de opleiding volgen. Er wordt veel gevraagd 

van onze docenten en coaches. Soms halen we die 

leerlingen van huis. Kijken of ze gegeten hebben 

en of ze zijn aangekleed. Die vaardigheden komen 

je niet aanwaaien. Ik draag het één en ander bij aan 

pedagogiek en ontwikkelingspsychologie en het 

Alfa-college trekt veel geld uit voor de ontwikkeling 

van docenten. Docenten gaan veel samen in gesprek 

en delen waar ze tegenaan lopen.’

NOEM EENS EEN VOORBEELD.
‘Als een leerling door de klas stuitert, bespreken 

docenten dat onderling. “Het lukt mij niet om 

hem rustig te krijgen”, in plaats van: “Er is iets 

helemaal mis met die leerling, stuur hem maar 

weg.” Dat is een cultuuromslag die we voorzichtig 

aan het maken zijn. Openheid creëren en het 

gesprek aangaan.’

HOEVEEL STUDENTEN VRAGEN EXTRA 
AANDACHT VANWEGE PSYCHISCHE 
PROBLEMATIEK?
‘Bij ons heeft 20 tot 30 procent van de leerlingen 

een psychiatrische diagnose. Maar het percentage 

ligt aanmerkelijk hoger omdat een grote groep 

nooit gediagnostiseerd is omdat er gewoon geen 

geld is voor onderzoek. Meer dan de helft van 

onze leerlingen heeft psychische problematiek en 

de helft van de helft multiproblematiek. Met een 

leerling met alleen ADHD ben ik blij.’

HOE KOM JE ERACHTER OF DE STUDENT 
OP ZIJN PLEK ZIT?
‘Iedere student die zich aanmeldt krijgt een 

intake-gesprek. We vragen waarvan ze enthousiast 

worden, of ze een beeld van het beroep hebben 

waarvoor ze opgeleid worden, of het beeld reëel 

is en of ze verwachten hun diploma te halen. Die 

intakefase is heel belangrijk. Als we niet overtuigd 

zijn, komt er een vervolggesprek en krijgen ze 

de opdracht om bijvoorbeeld vier dagdelen mee 

te lopen in een kapsalon en een aantal lessen te 

volgen. Zo ontdekken we of de leerling een reële 

kans maakt op een diploma. We hebben theore-

tische leergangen en leergangen waarbij je deels 

naar school gaat en deels wordt opgeleid op de 

werkplek. Sommigen hebben baat bij één docent, 

veel regie en altijd dezelfde setting. Opleiden op de 

werkplek doe je in kleine teams, je vraagt verant-

woordelijkheid en de leerlingen weten dat ze ertoe 

doen. In deze setting kunnen de leerlingen vaak 

goed functioneren, terwijl ze in een gewone klas 

verzuipen.’

WAT KUN JE DOEN ALS ZE TOCH 
UITVALLEN?
‘Het belangrijkste is dat je ze zo snel mogelijk weer 

op de rit krijgt, dus goede begeleiding. Vervolgens 

moet het traject naar het diploma zo kort mogelijk 

zijn. Een leerlinge Sociaal Agogisch Werk met 

borderline, stemmingswisselingen en schoolangst 

vond het heel lastig om naar school te komen. Het 

was een slimme meid die wist dat ze een diploma 

nodig had. Samen met haar coach hebben we 

haar netwerk in kaart gebracht: wie kunnen we 

bellen als je overstuur bent en niet meer van de 

wc durft te komen, wat heb je nodig om op school 

te komen? Dat soort zaken. Twee weken lang is ze 

iedere ochtend eerst even bij mij geweest voor een 

gesprekje. Ze haalde haar niveau 4-diploma en is 

nooit meer van het padje geraakt. Het zou me niet 

verbazen als ze nu op de Hanzehogeschool zit.’

‘ Helemaal alleen zijn de 
studenten wiebeliger 
dan met een vangnet 
om zich heen’
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Het Europese ImpulSE-project
(Oktober 2013 – December 2015)

Begeleid Leren voor mensen met 
psychiatrische problematiek

Consortium: Hanze University Groningen (NL)        ; Ledovec, Plzen (CZ)        ; AEIPS, Lisbon (PT)        ; 
Student Welfare organization of Bergen SiB & NAV, Bergen (NO)

Wat is het ImpulSE project?

Activiteiten

De Toolkit

Het ImpulSE project team, bestaande uit partners uit Tsjechië,
Noorwegen, Portugal en Nederland, had als belangrijkste doel
de ontwikkeling en implementatie van Begeleid Leren diensten
(toolkit) voor studenten met psychische problemen. De toolkit
is gericht op o.a. studentendecanen, docenten,
studieloopbaanbegeleiders, GGz professionals en
beleidsmakers op het gebied van studeren met psychische
problemen met als doel hun begeleiding van studenten met
psychische problemen te verbeteren. Een tweede doel was
het opzetten van een ‘European Network of Supported
Education (ENSED)’ om mensen in de EU bewust te maken
van de onderwijsbehoeften van jongeren/studenten met
psychische klachten en voor diensten die er bestaan om
barriers die de doelgroep tegenkomt weg te nemen.

Om tot de toolkit te komen, hebben we als eerste in de vier
landen onderzocht wat deze groep studenten hindert en wat
hen helpt bij het kiezen, verkrijgen en behouden van hun
opleiding. We hebben dit in kaart gebracht door het houden
van groepsinterviews met (aankomende) studenten met
psychische problemen; interviews met experts vanuit
onderwijs- en GGz instellingen; en door een
literatuuronderzoek.

Daarna hebben alle partners een sociale kaart gemaakt van 
beschikbare ondersteunende diensten, op zowel regionaal als 
nationaal niveau. Op basis van de gegevens over ‘wat hindert 
en wat helpt’ en de sociale kaart, hebben alle partners een 
good practice uit hun eigen land beschreven. Ook zijn er 
tijdens projectbijeenkomsten veelvuldig brainstormsessies
met de partners gehouden over de mogelijke inhoud van de 
toolkit. Tot slot hebben we gedurende het project de feedback 
van studenten met psychische problemen, experts op het 
gebied van Begeleid Leren en van de adviescommissie 
(bestaande uit vier professionals uit het onderwijs en de GGz, 
afkomstig uit de partnerlanden) steeds gebruikt voor de 
verdere ontwikkeling van de toolkit.

WELLNESS

ENSEd!
Het European Network on Supported Education (ENSEd)
bestaat momenteel al uit 30 leden afkomstig uit 12 landen.
Ook geinteresseerd in het (gratis) lid worden van ENSEd?
Registreren kan via www.supportededucation.eu. U wordt
dan op de hoogte gehouden van nieuws en congressen
over Begeleid Leren (diensten) uit geheel Europa!

Meer informatie: J.Hofstra@pl.hanze.nl (Jacomijn Hofstra)

DEEL 1: Introductie

• Mythes, feiten en cijfers over studenten met psychische
problemen

• Achtergrond Begeleid Leren: missie, principes en doelgroep
• Wat hindert en wat helpt bij het kiezen, verkrijgen en behouden

van een opleiding

Impuls toeleidingscursus
Impuls 

toeleidingscursus

DEEL 2: De tools

Kiezen Krijgen Behou-
den

Hulpbronnen 
inventarisatie 

onderwijs-
omgeving 

(HIOO)

Vaardigheden 
inventarisatie 

onderwijsomgev
ing

Bondgenoten 
groep

‘Vertel ik het 
wel of vertel 
ik het niet’ 
brochure

DEEL 3: Implementatie handleiding

• Betrekken van belanghebbende partijen
• Behoefte en hulpbronnen onderzoek
• Good practices
• Communicatie plan
• Informatie brochures voor o.a. studenten, GGz 

medewerkers, beleidsmakers en familie
• Staf training en ondersteuning

Het ImpulSE projectteam, met partners uit 

Tsjechië, Noorwegen, Portugal en Nederland, had 

als doel om Begeleid Leren-diensten (toolkit) te 

ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast is 

een European Network of Supported Education 

(ENSED) opgezet om mensen in de EU bewust te 

maken van de onderwijsbehoeften van jongeren 

met psychische klachten en om barrières die de 

doelgroep tegenkomt weg te nemen.

Om tot de toolkit te komen, onderzochten we in 

de vier landen wat deze studenten hindert en wat 

hen helpt bij het kiezen, verkrijgen en behouden 

van hun opleiding. Dit is in kaart gebracht door 

groepsinterviews met (aankomende) studenten met 

psychiatrische beperkingen, interviews met experts 

en door literatuuronderzoek. Daarna hebben alle 

partners een sociale kaart gemaakt van beschik-

bare ondersteunende diensten, op zowel regionaal 

als nationaal niveau. Op basis van deze gegevens 

hebben alle partners een good practice beschreven. 

Ook zijn er brainstormsessies met de partners 

gehouden over de mogelijke inhoud van de toolkit. 

Tot slot heeft de feedback van de studenten, de 

input van de experts en van de adviescommissie 

geleid tot verdere ontwikkeling van de toolkit. De 

toolkit is vrij te downloaden www.supportededuca-

tion.eu en bestaat uit drie delen. 

DEEL 1: Introductie op de toolkit

•	 	Mythes, feiten en cijfers over studenten met 

psychische problemen

•	 	Achtergrond van Begeleid Leren: missie, prin-

cipes en doelgroep

•	 	Wat hindert en wat helpt bij het kiezen, 

verkrijgen en behouden van een opleiding?

DEEL 2: Kiezen-verkrijgen-behouden interventies

•	 	Toeleidingscursus Impuls

•	 	Functionele diagnostiek en VIOO:  

vaardigheden inventarisatie onderwijs 

omgeving 

•	 	Hulpbronnen diagnostiek en HIOO:  

hulpbronnen inventarisatie onderwijs 

omgeving

•	 	‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet’. Openheid 

geven over je psychische beperkingen

•	 	Bondgenotengroep: Met onderlinge steun 

studeren (MOSS)

DEEL 3: Implementatie-handleiding

•	 	Betrekken van belanghebbende partijen

•	 	Behoefte- en hulpbronnen onderzoek

•	 	Good practices

•	 	Communicatie plan

•	 	Informatie brochures voor o.a. studenten,  

GGz medewerkers, beleidsmakers en familie

•	 	Staf training en ondersteuning

Het European Network on Supported Education 

(ENSEd) bestaat momenteel uit 34 leden uit 11 

landen. Ook geïnteresseerd in (gratis) lid worden? 

Registreren kan via  www.supportededucation.eu. 

U wordt dan op de hoogte gehouden van nieuws 

en congressen over Begeleid Leren (diensten) uit 

geheel Europa!

MEER INFORMATIE
www.supportededucation.eu of  

J.Hofstra@pl.hanze.nl  

(Jacomijn Hofstra, coördinator ImpulSE-project)

HET EUROPESE 
IMPULSE-PROJECT

http://www.supportededucation.eu
http://www.supportededucation.eu
http://www.supportededucation.eu
mailto:J.Hofstra@pl.hanze.nl
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Jongeren die gevoelig zijn voor een psychose krijgen meestal tijdens de puber-
teit last van de eerste klachten of voortekenen. Juist op de leeftijd dat je je moet 
focussen op school. 

M argriet Oosterkamp heeft veel 

ervaring als trajectbegeleider bij het 

Vroege Interventieteam Psychose 

(VIP) van de GGZ Friesland. Ze vertelt hoe de focus 

van de hulpverlening steeds meer op onderwijs 

komt te liggen. ‘Wij bieden hulpverlening aan 

jongeren die al in de zorg zijn vanwege een eerste 

psychose. Jongeren kunnen succesvol terug naar 

het onderwijs als ze goed worden begeleid. Ik 

noem een voorbeeld: een studente Rechten loop 

Margriet Oosterkamp

‘ EEN APPJE KAN HEEL 
VEEL BETEKENEN’

Foto: Margriet Oosterkamp (midden) en haar collega’s Mirjam Koree (links), en Nynke Boonstra
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vast in haar studie. Ze heeft met name problemen 

met plannen en overzicht houden. Ze voelt zich 

niet begrepen door school en denkt dat ze met 

haar studie moet stoppen omdat ze niet voldoende 

punten heeft. Dan klopt ze aan bij de trajectbege-

leider van het VIP-team. Om te beginnen brengen 

wij heel praktisch in kaart wat er aan de hand 

is, hoeveel punten ze heeft, hoe haar studieweek 

eruit ziet en wat qua studiebelasting reëel is om 

op te pakken. We maken samen een planning en 

kijken wat er moet gebeuren om de draad weer op 

te pakken. Mensen met een psychose zijn veelal 

gevoelig voor prikkels. Telefoon uit, studeren in 

korte blokken met veel pauzes, sporten, het zijn 

allemaal handvatten om het leren weer op de rails 

te krijgen. Op elk onderwijsniveau heb je andere 

aandachtsgebieden. Mbo’ers bieden we meer 

praktische ondersteuning. Ik ga mee naar school 

of we gaan samen een stageplek regelen. Iedere 

cliënt begeleiden we op maat en we gaan uit van 

hun eigen kracht.  ’

Uitval uit het onderwijs moet zo kort mogelijk 

zijn. ‘Jongeren in hun eigen sociale rollen houden 

is cruciaal om geen chronische psychiatrische 

patiënten van de toekomst te kweken’, weet 

Margriet. ‘Wij helpen jongeren met het zoeken 

naar hulpbronnen in hun eigen omgeving. Een 

hulpbron maakt het mogelijk om een doel te 

bereiken. Dat kan een ouder zijn, een buurvrouw 

of een vriend die een appje stuurt om de cliënt ’s 

ochtends te wekken. Maar ook een leuk vak op 

school kan een hulpbron zijn: hierdoor kan de 

jongere lol in de studie houden en het contact met 

school en klasgenoten handhaven. Jongeren weten 

heel goed wie ze vertrouwen en wie hen kunnen 

helpen. Heeft een cliënt bijvoorbeeld opname in 

de psychiatrie achter de rug en is school nog een 

stap te ver, dan proberen we het met sporten. En 

dan niet bij een sportclubje van de GGZ. Gezonde 

prikkels en contact met leeftijdgenoten zijn hart-

stikke belangrijk. School oppakken blijft wel de 

eerste keuze.’

Naast het mobiliseren van hulpbronnen in de 

naaste omgeving noemt Margriet ‘contact’ de 

belangrijkste interventie. ‘Laagdrempelig contact 

is belangrijk. Een appje kan heel veel betekenen. 

Als een cliënt de volgende dag een belangrijke 

afspraak heeft, ben ik er. Zelfs op zondag. Ik geef 

wel duidelijk mijn grenzen aan en daarbinnen is 

veel mogelijk. Wij vinden aansluiting met de doel-

groep omdat we de taal van de doelgroep spreken.’

Binnen het VIP-team is onderwijs een speerpunt. 

Margriet vindt dat je mensen niet de kans op een 

mooie loopbaan moet ontnemen. ‘We leven in 

een diploma-maatschappij en daarom ligt voor 

ons de focus op het behalen van een diploma. 

Begeleid Leren kan dat enorm stimuleren en door 

het concept breed uit te rollen, maak je studie en 

een leuke loopbaan voor veel psychisch kwetsbare 

jongeren bereikbaar.’

‘ Jongeren in hun 
eigen sociale rollen 
houden is cruciaal 
om geen chronische 
psychiatrische patiënten 
van de toekomst te 
kweken’
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In maart 2015 verscheen het Handboek Begeleid 

Leren. Een handboek voor jongeren met een 

psychische beperking die een studie willen kiezen, 

verkrijgen of behouden. In het boek komt het 

belang van Begeleid Leren voor deze jongeren aan 

de orde, maar worden ook een aantal praktijkvoor-

beelden genoemd. 

De meeste psychische problemen komen voor het 

eerst tot uiting tussen het achttiende en vijfen-

twintigste levensjaar. De leeftijd waarop de meeste 

jongeren een studie volgen. Het gevolg is vaak 

dat de studie wordt onderbroken of afgebroken. 

Dit heeft meestal tot gevolg dat een ontwikke-

ling van (betaald) werk hierdoor stagneert. Veel 

jongeren lukt het zelf om weer terug te keren naar 

school en een diploma te halen. Voor anderen 

is het te moeilijk om dit zonder (professionele) 

HANDBOEK VOOR ONDERSTEUNING 
JONGEREN MET PSYCHISCHE BEPERKINGEN

ondersteuning voor elkaar te krijgen. Voor deze 

laatste groep jongeren en hun ondersteuners is 

het Handboek Begeleid Leren geschreven. Het 

Handboek Begeleid Leren beschrijft hoe jongeren 

met psychische beperkingen op een praktische 

wijze ondersteund kunnen worden bij het kiezen, 

verkrijgen en behouden van een reguliere oplei-

ding. De werkwijze is gebaseerd op de Individuele 

Rehabilitatiebenadering (IRB), een evidence based 

practice, en daardoor opgenomen in de databanken 

effectieve interventies van Movisie (welzijn) en het 

Trimbos-instituut (langdurige GGz).

BESTELLEN
Het Handboek Begeleid Leren kunt u bestellen 

bij het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehoge-

school Groningen. Het boek kost € 15,00, inclusief 

verzendkosten. Mail:  j.k.nap@pl.hanze.nl.



Jeugd- en opvoedhulp

Het begeleid leren traject heeft als doel om jongeren met een (psychische) beperking 
toekomst perspectief te bieden door middel van het behalen van een diploma, met een 
opleiding naar eigen keus. Dit alles met zo min mogelijk professionele hulp. Door het 
begeleid leren traject vermindert het aantal vroegtijdig schoolverlaters en sluit Elker 
aan bij nieuwe ontwikkelingen rondo m de participatiewet. 

Jongeren worden ondersteund om met succes en tevredenheid de opleiding naar eigen 
keuze te kunnen blijven doen en deze met een diploma af te ronden. Het begeleid leren 
traject kan binnen of buiten de muren van de school worden gegeven. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen via communicatie@elker.nl 

Begeleid Leren 
traject van Elker
Toekomstperspectief 
voor alle jongeren

ELK091-01_ADV_Begeleid-Leren_A4_fc_03_KJ.indd   1 14-12-15   16:26
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COLOFON
Studeren doe je niet alleen - Begeleid Leren voor 

jongeren met psychische problemen is een uitgave 

van het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehoge-

school Groningen. De uitgave is onderdeel van het 

RAAK-project Begeleid Leren: nieuwe interventies 

voor de professional

REDACTIE
Lies Korevaar – lector Rehabilitatie

Jelco Caro – hogeschooldocent internationali-

sering , coördinator RAAK-project Begeleid Leren

Loes Vader – communicatiemedewerker

INTERVIEWS
Boudewijn Otten

Loes Vader

REDACTIEADRES
Marie KamphuisBorg, Zernikeplein 23, Groningen

VORMGEVING & OPMAAK
Canon Business Services

DRUKWERK
Grafische Industrie De Marne

OPLAGE
250 stuks 

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over Begeleid Leren of het  

Handboek Begeleid Leren bestellen, neem dan 

contact op met Karola Nap, j.k.nap@pl.hanze.nl. 

www.begeleidleren.nl

www.hanze.nl/socialestudies

Jeugd- en opvoedhulp

Het begeleid leren traject heeft als doel om jongeren met een (psychische) beperking 
toekomst perspectief te bieden door middel van het behalen van een diploma, met een 
opleiding naar eigen keus. Dit alles met zo min mogelijk professionele hulp. Door het 
begeleid leren traject vermindert het aantal vroegtijdig schoolverlaters en sluit Elker 
aan bij nieuwe ontwikkelingen rondo m de participatiewet. 

Jongeren worden ondersteund om met succes en tevredenheid de opleiding naar eigen 
keuze te kunnen blijven doen en deze met een diploma af te ronden. Het begeleid leren 
traject kan binnen of buiten de muren van de school worden gegeven. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen via communicatie@elker.nl 

Begeleid Leren 
traject van Elker
Toekomstperspectief 
voor alle jongeren

ELK091-01_ADV_Begeleid-Leren_A4_fc_03_KJ.indd   1 14-12-15   16:26
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