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De laatste tijd staat het thema ‘studeren met psychische problemen’ 
volop in de belangstelling. In het hoger onderwijs, maar ook in het Mbo, 
het voorgezet onderwijs, bij de onderwijsinspectie, in de GGz en bij 
gemeenten, is het een veelbesproken thema. Het gaat dan over studenten 
met onder andere depressieve klachten, burn-out, angststoornissen, stress, 
verslavingsproblemen, ADHD, autisme en psychosen, die vanwege deze 
problemen worden belemmerd bij het (gaan) volgen van een opleiding.

De adolescentie/jong volwassenheid is de levensfase waarin de meeste van 
bovengenoemde psychische problemen voor het eerst tot uiting komen. 
Veel jongeren met psychische problemen, die  hun opleiding willen vervol-
gen dan wel een oplei ding willen beginnen, vinden dit een (te) moeilijke 
opgave.
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 stagneert. 

De Innovatiewerkplaats Begeleid Leren van het lectoraat Rehabilitatie van 
de Hanzehogeschool Groningen heeft daarom de laatste 15 jaar, samen 
met partners uit zowel het onderwijs als de GGz, diverse onderzoeks- en 
innovatieprojecten uitgevoerd op het gebied van Begeleid Leren. Begeleid 
Leren richt zich op de begeleiding van jongeren met psychische problemen 
bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere (beroeps)opleiding. 
De methodiek Begeleid Leren is als effectieve interventie opgenomen in de 
databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJI). De uitgevoerde projecten hebben geresulteerd in kennis, diensten 
en interventies voor zowel studenten/cliënten als professionals die met de 
problematiek te maken hebben. 



Kiezen Verkrijgen Behouden

Op het symposium worden plenaire lezingen en workshops gehouden 
waarin deze kennis, diensten en interventies worden behandeld.

Het symposium is bedoeld voor studenten/cliënten, docenten, 
studieloopbaanbegeleiders en decanen vanuit Mbo, Hbo en Wo, 
medewerkers zorg en welzijn (o.a. verpleegkundigen, sociaal werkers, 
psychologen, psychiaters, trajectbegeleiders, casemanagers), familieleden 
en medewerkers arbeidsreïntegratie. Het symposium is daarnaast 
interessant voor vertegenwoordigers van belangenorganisaties, managers, 
beleidsmakers en onderzoekers.



Programma:

09.00 – 09.30  Ontvangst

09.30 – 09.50  Opening door dagvoorzitter, dr. Tom van Wel, psycholoog 
Altrecht ABC, Utrecht

09.50 – 10.10   Studentenwelzijn, individueel of maatschappelijk 
probleem?

   Sirra Alofs, bestuurslid Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) 

10.10 – 10.40  Psychische problemen bij jongeren: de invloed van 
cognitieve problemen op schoolprestaties

   Prof. dr. G.H.M. Pijnenborg, hoogleraar Klinische Psychologie 
en Experimentele Psychopathologie, Rijksuniversiteit 
Groningen en GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut, 
GGZ Drenthe.

10.40 – 11.00  De aanhouder wint!
   Demi Heiligers, student Social Work

11.00 – 11.30  Pauze

11.30 – 11.50  Voor iedereen. Rechten en plichten van studenten binnen 
het hoger onderwijs.

   Jan Willem Roodenberg, inspecteur Hoger Onderwijs & 
Vertrouwensinspecteur 

11.50 – 12.20  Begeleid Leren: ondersteuning bij het kiezen, verkrijgen en 
behouden van een reguliere opleiding 

   Dr. Lies Korevaar, lector Rehabilitatie,  
Hanzehogeschool Groningen 

12.20 – 12.30  Wat hindert en wat helpt? 
   Imke Herms, student Toegepaste Psychologie

12.30 – 13.30  Lunch 

13.30 – 14.00  Kris gaat naar Kos!
   Optreden Theatergroep Foolcolor, Lentis GGz Groningen

14.00 – 15.15 Ronde 1 workshops

15.15 – 15.45 Pauze

15.45 – 17.00 Ronde 2 workshops 

17.00 Informele afsluiting met een hapje en een drankje



Overzicht Workshops
Ronde 1

1.  Mindset - Een Cognitieve Remediatie training voor studenten met 
cognitieve problemen

	 	Lana	K.M.	Otto,	promovenda,	lectoraat	Rehabilitatie	Hanzehogeschool	Groningen	&	
Yasmina	Ayache,	arbeidstherapeut,	Universitair	Centrum	Psychiatrie	(UCP)	van	het	
UMC	Groningen		

Psychische aandoeningen gaan vaak gepaard met cognitieve problemen die 
het schoolfunctioneren kunnen belemmeren. Een training die zich focust 
op het verbeteren van cognitieve functies is Cognitieve Remediatie. Omdat 
een dergelijke training nog niet in Nederland bestaat voor jongeren die een 
opleiding volgen, heeft het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool 
Groningen een dergelijke training, Mindset genaamd, ontwikkeld . Deze 
training wordt momenteel toegepast bij jongeren die in behandeling zijn bij 
vier GGz instellingen: GGz Drenthe, GGz Friesland, het Universitair Centrum 
Psychiatrie (UCP) van het UMC Groningen en Lentis. In samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Groningen worden de effectiviteit en de toepasbaarheid van 
Mindset onderzocht. In de workshop wordt de opzet van de Mindset-training 
besproken met het daarbij behorende onderzoek, wordt met de deelnemers 
een oefening uit de training gedaan en wordt ingegaan op de eerste resultaten 
van de training en de ervaringen van de cliënten en de trainers.
Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.

2. Kiezen en verkrijgen van een opleiding: toeleidingscursus Impuls
	 	Linda	Que,	ggz-agoog,	coach	studie	en	werk,	voor	jongeren	met	een	

psychosekwetsbaarheid,	Altrecht	ABC	in	Utrecht

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 
problemen die uitgevallen zijn uit het reguliere onderwijs, geholpen bij het 
kiezen en verkrijgen van een nieuwe 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.  Begeleid Leren – Vaardigheden kun je leren?! 
	 	Lenneke	Docter,	MSc.,	beleidsadviseur	GGZ	Cosis	&	Annemiek	Dijkhuizen-Slagter,	

Trainer	&	Coach	Begeleid	Leren	bij	Cosis

“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. 
Cosis ondersteunt d.m.v. Begeleid Leren jongeren met psychische 
problemen bij het succesvol doorlopen en afronden van een opleiding. In 
deze interactieve workshop maakt u kennis met de vaardigheidslessen en 
aan de hand van casussen gaan we met elkaar in gesprek over het belang van 
het afronden van een opleiding.
Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.

4.  Voorkomen van en omgaan met stress. Het maken van een 
Persoonlijk Actieplan voor studenten met psychische problemen 

	 	Lenny	Kruit,	MEd.,	docent	aan	de	opleidingen	Social	Work	en	Ervaringsdeskundige	in	
de	Zorg	van	de	Hanzehogeschool	Groningen.

De studietijd is voor de meeste mensen een prachtige tijd, maar het is ook 
een tijd met veel druk en stress. Het is goed te beseffen dat te veel stress 
iedere student belemmert om effectief te studeren. Voor studenten met 
psychische problemen kan te veel stress echter betekenen dat psychische 
problemen terugkeren of worden versterkt. Om te veel stress te voorkomen, 
om adequaat te reageren op eerste waarschuwingen van te veel stress en hoe 
je kunt omgaan met een periode van crisis (een periode waarin alles je te veel 
wordt), is een Persoonlijk Actieplan ontwikkeld. In deze workshop wordt 
het Persoonlijk Actieplan uitgelegd en gaan we gezamenlijk actief aan de 
slag met een paar onderdelen uit het plan. 
Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.

Ronde 1



5.  Geen woorden maar daden! Grensgevechten tussen behandeling en 
onderwijs

	 	Steven	Vos,	psycholoog	Yulius	Onderwijs	&	Anja	Manse,	andragoog	Yulius	Onderwijs

Leerlingen die naar school gaan bij Yulius Onderwijs locatie De Fjord 
hebben het zwaar; niet alleen werken ze binnen de behandeling aan het 
oplossen van heftige problematiek, ook wordt van hun verwacht dat 
ze gelijktijdig onderwijs volgen en diploma’s halen. Docenten op deze 
locatie werken elke dag op het snijvlak van pedagogiek en didactiek. Bij 
de voordeur van school beslissen de jongeren de patiëntenrol achter zich 
te laten en als leerling de school binnen te stappen. De leerling is eigenaar 
van het onderwijsproces, wij zijn de regisseur van het traject. Binnen de 
school staan veiligheid en vertrouwen voorop. Vanaf dag een kiezen wij 
voor een volwassen benadering, waarbij conformeren aan regels impliciet 
verondersteld wordt. Met respect voor het belaste verleden staan de 
mogelijkheden die de toekomst biedt centraal.
Steekwoorden in ons verhaal zijn: burgerschap, opheffen negativiteit, 
vormgeven positiviteit, van binnen naar buiten en meetbare successen. Na 
een korte schets van de context en praktijkverhalen wordt op een actieve 
manier met de deelnemers de eigen praktijk en ervaring verweven met het 
verhaal van Yulius Onderwijs.
Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.

6.  Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Openheid geven over je 
psychische problemen op school of stage

	 	Dr.	Jacomijn	Hofstra,	senior	onderzoeker	lectoraat	Rehabilitatie	en	hoofddocent	
Toegepaste	Psychologie	aan	de	Hanzehogeschool	Groningen	&	Imke	Herms,	
student	Toegepaste	Psychologie	aan	de	Hanzehogeschool	Groningen

Veel jongeren met psychische problemen in het Mbo, Hbo of Wo worstelen 
met de vraag of ze wel of geen openheid willen geven over deze problemen 
op school of stage. Dit levert de student vaak veel stress op, wat weer invloed 
kan hebben op het psychisch functioneren en vervolgens ook op het 
schoolfunctioneren van de student. Zowel GGz- als onderwijsprofessionals 
geven aan niet goed te weten hoe deze jongeren hierbij te begeleiden.
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Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek heeft het Lectoraat 
Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen een openheid-
instrument, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet’ ontwikkeld. 
Tijdens de workshop hoort u meer over het openheid-instrument, wordt er 
een oefening mee gedaan en vertelt een student over haar ervaring met de 
ondersteuning aan de hand van dit openheid-instrument.
Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.

7.  Begeleiding bij het volhouden van je opleiding: onderzoek,  
ervaring en toepassing van Begeleid Leren in het Voorgezet 
Onderwijs.

	 Lindy	Beukema,	MSc,	UMCG,	Afdeling	Public	Health	(Jeugd)	

Het bieden van gerichte ondersteuning op het gebied van onderwijs 
kan jongeren met (beginnende) psychische problemen helpen om op 
school te blijven en uiteindelijk een startkwalificatie te behalen. Voor de 
ondersteuning van deze jongeren is een toolkit voor onderwijsprofessionals 
ontwikkeld. Deze Toolkit Begeleid Leren is erop gericht om jongeren met 
psychische problemen te helpen bij het via een reguliere opleiding bereiken 
van hun leerdoelen, door hen de begeleiding te geven die zij wensen en 
nodig hebben, zodat zij met succes en tevredenheid kunnen functioneren in 
de onderwijsomgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele 
hulp.
De Begeleid Leren-methodiek, ook wel het 5-stappen model, lijkt een 
passend instrument om te voorkomen dat jongeren met psychische/
psychosociale problemen op afstand raken van de samenleving. Binnen 
de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd van het UMCG loopt 
momenteel, in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen 
en verschillende VO-scholen in Groningen, Friesland en Drenthe, een 
onderzoeksproject naar de effectiviteit van de Begeleid Leren-methodiek in 
het VO.
In deze workshop staan we stil bij de inzichten die het onderzoeksproject 
tot nu toe heeft opgeleverd, de ervaringen van onze deelnemers en de 
toepassing van de methodiek in het Voortgezet Onderwijs. Ook gaan we 
oefenen met een onderdeel uit de methodiek.
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8.  Omgaan met studenten met psychische aandoeningen voor 
docenten

	 	Dr.	Lies	Korevaar,	lector	Rehabilitatie,	Hanzehogeschool	Groningen

Een regelmatig terugkerende vraag van docenten is ‘Wat mankeert 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 de aandoening. 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. De Windroos: brug tussen GGZ en onderwijs 
	 	Annemarie	van	Velsen,	studiebegeleider	en	ervaringsdeskundige,	Ko	Schlooz,	

docent	&	Ellen	Geerligs,	trajectbegeleider,	De	Windroos

Soms is er méér nodig om succesvol te kunnen studeren. De Windroos 
biedt op haar locaties intensieve trajecten voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid in voorbereiding op regulier onderwijs of tijdens het 
volgen van een reguliere opleiding. Deze trajecten bestaan uit individuele 
gesprekken, samen studeren en de mogelijkheid tot het volgen van 
workshops. Bondgenotencontact is een belangrijke succesfactor. In 
de workshop wordt met de deelnemers in gesprek gegaan over wat de 
Windroos precies doet, en hoe de elementen van Begeleid Leren hier in 
verweven zijn.
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10. Individuele begeleiding bij het volhouden van de opleiding
	 Franca	Hiddink,	MRc,	lectoraat	Rehabilitatie,	Hanzehogeschool	Groningen

Studenten met psychische problemen worden individueel ondersteund met 
het doel hun (Hbo) opleiding aan de Hanzehogeschool te vervolgen en af 
te ronden. Met behulp van een ‘Vijf stappen model’ worden de knelpunten 
op een rij gezet en de vaardigheden en hulpbronnen in kaart gebracht 
waarmee de knelpunten opgelost kunnen worden. De studenten worden 
zo lang als nodig is gecoacht. Deze vorm van begeleiding is intensief en 
wordt uitgevoerd door een klein team van professionals die werkzaam 
zijn als docent en opgeleid als rehabilitatie-experts. De studenten volgen 
verschillende opleidingen en de problematiek is heel divers.
De ervaringen na het eerste jaar van dit driejarige project zijn positief. 
Tijdens de workshop krijgt u informatie over de “Vijf stappen” en oefent 
u met het toepassen van een van de stappen op een voorbeeld uit uw eigen 
praktijk.
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Ronde 2

11.  Mindset - Een Cognitieve Remediatie training voor studenten met 
cognitieve problemen

	 	Lana	K.M.	Otto,	promovenda,	lectoraat	Rehabilitatie	Hanzehogeschool	Groningen	&	
Yasmina	Ayache,	arbeidstherapeut,	Universitair	Centrum	Psychiatrie	(UCP)	van	het	
UMC	Groningen		

Psychische aandoeningen gaan vaak gepaard met cognitieve problemen die 
het schoolfunctioneren kunnen belemmeren. Een training die zich focust 
op het verbeteren van cognitieve functies is Cognitieve Remediatie. Omdat 
een dergelijke training nog niet in Nederland bestaat voor jongeren die een 
opleiding volgen, heeft het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool 
Groningen een dergelijke training, Mindset genaamd, ontwikkeld . Deze 
training wordt momenteel toegepast bij jongeren die in behandeling zijn 
bij vier GGz instellingen: GGz Drenthe, GGz Friesland, het Universitair 
Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMC Groningen en Lentis. In 
samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen worden de effectiviteit 
en de toepasbaarheid van Mindset onderzocht. In de workshop wordt 
de opzet van de Mindset-training besproken met het daarbij behorende 
onderzoek, wordt met de deelnemers een oefening uit de training gedaan en 
wordt ingegaan op de eerste resultaten van de training en de ervaringen van 
de cliënten en de trainers.
Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.

12.  Kansen en uitdagingen. Hoe Begeleid Leren in combinatie met 
School als Wijk in te zetten binnen het Mbo

  Lonneke Richardson, Ambulant jongerenhulpverlener bij Elker,  
Jeugd-en Opvoedhulp, en School als Wijk-ondersteuner bij 
Noorderpoort Stadskanaal.

Het Mbo staat op de kaart. En de Mbo student komt steeds meer centraal 
te staan. Maar hoe zit het met de studenten aan het Mbo die kampen met 
psychische problemen? Wat kunnen zij zelf doen, waar kunnen zij terecht 
voor ondersteuning, en welke ondersteuning is er eigenlijk? 
In deze workshop komen verschillende praktijkervaringen bij elkaar waarbij 
de vraag ‘hoe kan je Begeleid Leren in combinatie met de School als Wijk 
functie inzetten binnen het Mbo’?, centraal staat.



De kansen en uitdagingen die deze vraag met zich meebrengen zijn het 
uitgangspunt waarin je mee kan denken, discussiëren en vernieuwen in deze 
workshop. Dit alles met als doel dat Begeleid Leren voor Mbo studenten met 
psychische problemen zichtbaar en bereikbaar is.  

13. Begeleid Leren – Vaardigheden kun je leren?! 
	 	Lenneke	Docter,	MSc.,	beleidsadviseur	GGZ	Cosis	&	Annemiek	Dijkhuizen-Slagter,	

Trainer	&	Coach	Begeleid	Leren	bij	Cosis

“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. 
Cosis ondersteunt d.m.v. Begeleid Leren jongeren met psychische 
problemen bij het succesvol doorlopen en afronden van een opleiding. In 
deze interactieve workshop maakt u kennis met de vaardigheidslessen en 
aan de hand van casussen gaan we met elkaar in gesprek over het belang van 
het afronden van een opleiding.   
Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.

14.  Voorkomen van en omgaan met stress. Het maken van een 
Persoonlijk Actieplan voor studenten met psychische problemen 

	 	Lenny	Kruit,	MEd.,	docent	aan	de	opleidingen	Social	Work	en	Ervaringsdeskundige	in	
de	Zorg	van	de	Hanzehogeschool	Groningen.

De studietijd is voor de meeste mensen een prachtige tijd, maar het is ook 
een tijd met veel druk en stress. Het is goed te beseffen dat te veel stress 
iedere student belemmert om effectief te studeren. Voor studenten met 
psychische problemen kan te veel stress echter betekenen dat psychische 
problemen terugkeren of worden versterkt. 
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Om te veel stress te voorkomen, om adequaat te reageren op eerste 
waarschuwingen van te veel stress en hoe je kunt omgaan met een periode 
van crisis (een periode waarin alles je te veel wordt), is een Persoonlijk 
Actieplan ontwikkeld. In deze workshop wordt het Persoonlijk Actieplan 
uitgelegd en gaan we gezamenlijk actief aan de slag met een paar onderdelen 
uit het plan. 
Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.

15.  Geen woorden maar daden! Grensgevechten tussen behandeling en 
onderwijs

	 	Steven	Vos,	psycholoog	Yulius	Onderwijs	&	Anja	Manse,	andragoog	Yulius	Onderwijs

Leerlingen die naar school gaan bij Yulius Onderwijs locatie De Fjord 
hebben het zwaar; niet alleen werken ze binnen de behandeling aan het 
oplossen van heftige problematiek, ook wordt van hun verwacht dat 
ze gelijktijdig onderwijs volgen en diploma’s halen. Docenten op deze 
locatie werken elke dag op het snijvlak van pedagogiek en didactiek. Bij 
de voordeur van school beslissen de jongeren de patiëntenrol achter zich 
te laten en als leerling de school binnen te stappen. De leerling is eigenaar 
van het onderwijsproces, wij zijn de regisseur van het traject. Binnen de 
school staan veiligheid en vertrouwen voorop. Vanaf dag een kiezen wij 
voor een volwassen benadering, waarbij conformeren aan regels impliciet 
verondersteld wordt. Met respect voor het belaste verleden staan de 
mogelijkheden die de toekomst biedt centraal.
Steekwoorden in ons verhaal zijn: burgerschap, opheffen negativiteit, 
vormgeven positiviteit, van binnen naar buiten en meetbare successen. Na 
een korte schets van de context en praktijkverhalen wordt op een actieve 
manier met de deelnemers de eigen praktijk en ervaring verweven met het 
verhaal van Yulius Onderwijs.
Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.
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16.  Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Openheid geven over je 
psychische problemen op school of stage

	 	Dr.	Jacomijn	Hofstra,	senior	onderzoeker	lectoraat	Rehabilitatie	en	hoofddocent	
Toegepaste	Psychologie	aan	de	Hanzehogeschool	Groningen	&	Imke	Herms,	
student	Toegepaste	Psychologie	aan	de	Hanzehogeschool	Groningen

Veel jongeren met psychische problemen in het Mbo, Hbo of Wo worstelen 
met de vraag of ze wel of geen openheid willen geven over deze problemen 
op school of stage. Dit levert de student vaak veel stress op, wat weer invloed 
kan hebben op het psychisch functioneren en vervolgens ook op het 
schoolfunctioneren van de student. Zowel GGz- als onderwijsprofessionals 
geven aan niet goed te weten hoe deze jongeren hierbij te begeleiden.
Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek heeft het Lectoraat 
Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen een openheid-
instrument, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet’ ontwikkeld. 
Tijdens de workshop hoort u meer over het openheid-instrument, wordt er 
een oefening mee gedaan en vertelt een student over haar ervaring met de 
ondersteuning aan de hand van dit openheid-instrument.
Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.

17. Interdisciplinaire samenwerking onderwijs-GGz
	 Dr.	Lies	Korevaar,	lector	Rehabilitatie,	Hanzehogeschool	Groningen

Problemen, wensen en behoeften van studenten met psychische problemen, 
hun privésituatie en onderwijsomgeving zijn in samenhang vaak zo 
complex dat alleen onderwijsprofessionals of alleen GGz-professionals 
niet de expertise hebben om adequaat op deze situaties in te spelen. De 
situaties waarin deze studenten verkeren vragen om interdisciplinaire 
samenwerking tussen de betrokken professionals, vormgegeven in de 
T-shaped professional. 
De workshop start met een korte introductie op de T-shaped professional. 
Vervolgens wordt op een interactieve manier aandacht besteed aan 
één of meer elementen van de interdisciplinaire samenwerking tussen 
onderwijsprofessionals, GGz-professionals, de student/cliënt en zijn/haar 
sociaal netwerk.
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18.  Kieskeurig: ondersteuning van leerlingen met psychische problemen 
in het VO bij het kiezen van een vervolgopleiding

	 	Franca	Hiddink,	MRc,	lectoraat	Rehabilitatie,	Hanzehogeschool	Groningen	&	
dr.	Jorien	van	der	Velde,	docent	Toegepaste	Psychologie	en	onderzoeker	lectoraat	
Rehabilitatie

Het kiezen van een vervolgopleiding voor jongeren is een hele klus. 
Het wordt nog veel lastiger als je psychische problemen hebt. Het kan 
bijvoorbeeld lastig zijn om te benoemen wat je sterke kanten zijn en het is 
lastig om je een concrete voorstelling te maken van een vervolgopleiding. 
Bovendien is het aantal vervolgopleidingen waar je (ogenschijnlijk) uit kunt 
kiezen enorm. 
Samen met leerlingen en medewerkers van de RSG Wolfsbos in Hoogeveen 
is daarom de module ‘Kieskeurig’ ontwikkeld. Deze bestaat uit een 
werkboek voor leerlingen en een docentenhandleiding. De leerling gaat op 
een gestructureerde manier op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste 
vragen, zoals: wie ben ik; wat wil ik en welke mogelijkheden zijn er die 
passen bij mijn persoonlijke voorkeuren?
Tijdens de workshop wordt ingegaan op de opzet en uitvoering van cursus 
en gaan de deelnemers zelf met een onderdeel van de cursus aan de slag. Ook 
worden de eerste ervaringen met en resultaten van de cursus gepresenteerd. 

19.  ‘Hoe betrokken wil je zijn?!’
	 	Thaisja	Suart,	gespreksbegeleider	Depressie	Vereniging	en	student	Social	Work	GGZ4	

&	Elwin	Goedgedrag,	gespreksbegeleider	Depressie	Vereniging,	ervaringsdeskundige	
ExpEx	en	student	Social	Work	GGZ4

In deze workshop nemen ervaringsdeskundige studenten u mee in hun 
belevingswereld en delen eigen ervaringen. Wat heeft hen geholpen? En 
wat niet? U krijgt andere invalshoeken in het begeleiden van studenten 
en eventuele doorverwijzing naar de professionele zorg. We bespreken 
de impact van persoonlijke ervaringen, de (on)macht van labels en wat 
betrokkenheid onder studenten losweekt.
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20.  Implementatie Begeleid Leren op Mbo Utrecht
	 	Jacques	Verheijke,	onderzoeker	lectoraat	Normatieve	Professionalisering	en		

onderwijs-	en	opleidingsadviseur	Orthopedagogiek	Hogeschool	Utrecht,		
Nicole	van	Erp,	senior	onderzoeker	programma	Re-integratie	Trimbos-Instituut	&	
Marco	van	Luijn,	Studenten	Dienstverlener	Mbo	Utrecht

Op Mbo Utrecht zijn we bezig een integrale en effectieve werkwijze te 
ontwikkelen voor de begeleiding en ondersteuning van Mbo-studenten 
met psychische problemen. Middels Begeleid Leren willen we schooluitval 
van deze jongeren voorkomen en hiermee hun kans op arbeidsdeelname en 
maatschappelijke participatie vergroten. 
In de workshop gaan we in op de volgende vragen:
Wat zijn de behoeften van Mbo-studenten met psychische problemen op 
het terrein van begeleiding en ondersteuning, zodat zij volwaardig kunnen 
deelnemen aan onderwijs en stage?
Wat is de gezamenlijke visie op de integrale begeleiding en ondersteuning 
van Mbo-studenten met psychische problemen van de jongeren zelf, 
docenten en studieloopbaanbegeleiders en andere Mbo-medewerkers, en 
externe hulpverleners (Mbo-team Lokalis)?
Hoe kan de methodiek Begeleid Leren optimaal bij Mbo Utrecht worden 
ingezet om een integrale werkwijze voor deze doelgroep te realiseren en wat 
zijn belangrijke randvoorwaarden hiervoor?
Daarnaast gaan we in gesprek met de deelnemers over hun ervaringen met 
ondersteuning van deze doelgroep binnen het onderwijs.
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INFORMATIE
Datum en locatie
Het symposium wordt gehouden op donderdag 29 november 2018,  
van 09.00 tot 17.00 uur in het cursus- en vergadercentrum Domstad,  
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Routebeschrijving
Een routebeschrijving kunt u vinden op  
http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/ 

Kosten
Kosten: € 295,- inclusief consumpties en lunch (bij inschrijving voor 
1 november a.s. € 245,-). Voor studenten/cliënten bedraagt het tarief € 25,-

Aanmelding en betaling
U kunt zich aanmelden en de betaling voldoen via deze link:
https://fd7.formdesk.com/hanzehogeschoolgroningen/SuccessAtSchool
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
U kunt hier ook aangeven welke workshops u wilt volgen.  
De workshopindeling wordt bij binnenkomst bekend gemaakt. 

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 H
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