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Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische 
aandoening

HetÊExpertisecentrumÊBegeleidÊLerenÊontwikkeltÊproductenÊenÊdienstenÊvoorÊenÊ
verstrektÊinformatieÊaanÊstudenten,Êcli‘nten,Êfamilieleden,ÊdocentenÊenÊhulpverlenersÊ
overÊhetÊ(gaan)ÊstuderenÊmetÊeenÊpsychiatrischeÊaandoening.

HetÊExpertisecentrumÊBegeleidÊLerenÊisÊeenÊgezamenlijkÊinitiatiefÊvanÊhetÊLectoraatÊ
RehabilitatieÊvanÊdeÊHanzehogeschoolÊGroningenÊenÊdeÊStichtingÊRehabilitatieÊÔ92ÊteÊ
Utrecht.Ê

www.begeleidleren.nl



Introductie

DeÊadolescentie/jongÊvolwassenheidÊisÊdeÊlevensfaseÊwaarinÊdeÊmeesteÊpsychiatrischeÊ
stoornissenÊvoorÊhetÊeerstÊtotÊuitingÊkomen.ÊMeestalÊisÊhetÊgevolgÊhiervanÊdatÊdeÊ
educatieveÊontwikkelingÊonderbrokenÊwordt,ÊdanÊwelÊvoorgoedÊwordtÊafgebroken.
DitÊheeftÊmeestalÊweerÊtotÊgevolgÊdatÊeenÊontwikkelingÊvanÊ(betaald)ÊwerkÊhierdoorÊ
stagneert.ÊVeelÊpersonenÊmetÊernstigeÊpsychiatrischeÊproblematiek,ÊdieÊhunÊopleidingÊ
willenÊvervolgenÊdanÊwelÊeenÊopleidingÊwillenÊbeginnen,ÊvindenÊditÊeenÊ(te)ÊmoeilijkeÊ
opgave.

Het Expertisecentrum maakt gebruik van “Begeleid Leren”, een specifieke uitwerking 
vanÊdeÊIndividueleÊRehabilitatiebenaderingÊ(IRB)ÊopÊhetÊlevensterreinÊleren.ÊDeÊIRBÊisÊ
eenÊEvidenceÊBasedÊPracticeÊopÊhetÊgebiedÊvanÊhetÊondersteunenÊvanÊmensenÊmetÊ
langdurigeÊenÊernstigeÊbeperkingenÊbijÊhetÊvervullenÊvanÊmaatschappelijkeÊrollenÊ
(SwildensÊetÊal,Ê2007).

BegeleidÊLerenÊrichtÊzichÊopÊdeÊbegeleidingÊvanÊ(jong)volwassenenÊmetÊpsychischeÊ
beperkingenÊbijÊhetÊverkennen,Êkiezen,ÊverkrijgenÊenÊbehoudenÊvanÊeenÊreguliereÊ
(beroeps)opleiding.ÊBegeleidÊLerenÊvoldoetÊbinnenÊdeÊGeestelijkeÊGezondheidszorgÊaanÊ
deÊbehoefteÊomÊjongerenÊmetÊpsychischeÊbeperkingenÊteÊhelpenÊmetÊhetÊ(weer)ÊvolgenÊ
vanÊeenÊopleiding.ÊBinnenÊhetÊonderwijsÊvoorzietÊBegeleidÊLerenÊinÊdeÊbehoefteÊomÊ
voortijdigÊschoolverlatenÊvanÊjongerenÊmetÊpsychiatrischeÊproblematiekÊteÊvoorkomen.Ê
BinnenÊhetÊwerkveldÊvanÊdeÊre•ntegratieÊisÊonderwijsÊ/ÊhetÊhebbenÊvanÊeenÊdiplomaÊ
belangrijkÊomÊmensenÊmetÊeenÊpsychiatrischeÊbeperkingÊaanÊeenÊbaanÊteÊhelpen.

StichtingÊRehabilitatieÊÔ92ÊenÊhetÊLectoraatÊRehabilitatieÊvanÊdeÊHanzehogeschoolÊ
GroningenÊhebbenÊmeerÊdanÊtienÊjaarÊervaringÊinÊhetÊuitvoerenÊvanÊBegeleidÊLeren-
trajectenÊmetÊcli‘nten/studentenÊenÊmetÊprojectmanagement,Êonderzoek,Êproduct-
ontwikkelingÊenÊdeskundigheidsbevorderingÊopÊhetÊgebiedÊvanÊBegeleidÊLerenÊvoorÊ
(jong)volwassenenÊmetÊeenÊpsychiatrischeÊaandoening.ÊHetÊExpertisecentrumÊverstrektÊ
informatieÊoverÊstuderenÊmetÊpsychischeÊproblemenÊenÊverzorgtÊlezingen,Êworkshops,Ê
cursussen,Êtrainingen,ÊadviesÊ&ÊconsultatieÊenÊonderzoekÊopÊhetÊgebiedÊvanÊBegeleidÊ
Leren.Ê



Begeleid Leren is een manier om:

• studenten/cliënten met psychiatrische en psychosociale beperkingen te helpen bij   
Ê hetÊverkennen,Êkiezen,ÊverkrijgenÊenÊbehoudenÊvanÊeenÊreguliereÊopleiding;
• de kans op een betaalde baan te vergroten;
• onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het voldoen aan het bieden van de 
Ê ondersteuningÊdieÊwettelijkÊisÊverplichtÊ(WetÊGelijkeÊBehandeling,Ê2003);
• cliënten van GGz-instellingen te ondersteunen bij het (weer) naar school gaan;
• onderwijskundig personeel te ondersteunen bij de omgang met studenten/
Ê cursistenÊmetÊpsychiatrischeÊbeperkingen;
• hulpverleners te attenderen op het belang van onderwijs voor hun 
Ê (adolescente)Êcli‘nten;
• familieleden te attenderen op het belang van onderwijs voor hun (adolescente)   
Ê zoonÊofÊdochter,ÊbroerÊofÊzuster.

Wat doet het Expertisecentrum Begeleid Leren?

OpÊbasisÊvanÊdeÊervaringenÊenÊdeÊontwikkeldeÊkennisÊenÊdeskundigheidÊmetÊBegeleidÊ
LerenÊactiviteitenÊinÊzowelÊhetÊmiddelbaar-ÊalsÊhogerÊberoepsonderwijsÊalsÊinÊGGz-
instellingenÊbiedtÊhetÊexpertisecentrum:

1.Ê Ori‘ntatieÊopÊdeÊuitgangspuntenÊenÊpraktijkÊvanÊBegeleidÊLerenÊalsÊrehabilitatie-/Ê Ê
Ê re•ntegratie-/ondersteuningsprogramma.
2.Ê TrainingÊenÊondersteuningÊvoorÊstudenten/cli‘nten,ÊvoorÊwerkersÊenÊvoorÊ
Ê management.
3.Ê TrainingÊenÊondersteuningÊbijÊhetÊiniti‘ren,ÊopzettenÊenÊuitvoerenÊvanÊBegeleidÊÊ Ê
Ê Leren-programmaÕs.
4.Ê AdviesÊenÊconsultatieÊbijÊhetÊimplementerenÊvanÊhetÊBegeleidÊLeren-programma.
5.Ê DoorlopendeÊhelpdeskfunctieÊvoorÊhetÊoplossenÊvanÊontstaneÊproblemenÊbijÊÊ Ê
Ê (nieuwe)ÊBegeleidÊLeren-programmaÕs.

Ê



Begeleid Leren-projecten

DeÊafgelopenÊtienÊjaarÊzijnÊdiverseÊonderzoeks-ÊenÊinnovatieprojectenÊopÊhetÊgebiedÊvanÊ
BegeleidÊLerenÊuitgevoerd:

1. Rehabilitatie door educatie
EenÊevaluatieonderzoekÊnaarÊhetÊBegeleidÊLerenÊprogrammaÊbijÊROCÊZadkine,Ê
Rotterdam.ÊBavoÊRNOÊGroep,ÊSt.ÊRehabilitatieÊenÊLectoraatÊRehabilitatie,Ê1999-2004.

2. Studeren met steun
HetÊontwikkelen,ÊuitvoerenÊenÊevaluerenÊvanÊondersteunendeÊactiviteitenÊenÊproductenÊ
binnenÊhetÊHogerÊOnderwijsÊinÊGroningenÊvoorÊstudentenÊmetÊ(langdurige)ÊpsychischeÊ
problemen.ÊLectoraatÊRehabilitatie,ÊGGzÊGroningen,ÊROCÊZadkineÊenÊdeÊStichtingÊ
Rehabilitatie,Ê2005-2006.

3. Ontwikkeling van een lotgenotengroep voor studenten
OntwikkelingÊenÊevaluatieÊvanÊeenÊlotgenotengroepÊvoorÊstudentenÊmetÊpsychiatrischeÊ
achtergronden.ÊLectoraatÊRehabilitatie,Ê2005-2006.

4. Website Begeleid Leren
OntwikkelenÊenÊbeschikbaarÊstellenÊvanÊvoorlichtings-/informatiemateriaalÊoverÊhetÊ
(willenÊgaan)ÊstuderenÊvoorÊmensenÊmetÊpsychiatrischeÊproblematiek.ÊLectoraatÊ
RehabilitatieÊvanÊdeÊHanzehogeschoolÊGroningen,ÊGGzÊGroningen,ÊROCÊZadkineÊenÊdeÊ
StichtingÊRehabilitatieÊÔ92,Ê2005-2006.

5. Studeren met autisme in het Hoger Onderwijs
OnderzoekÊnaarÊdeÊbevorderendeÊenÊbelemmerendeÊfactorenÊvoorÊstudentenÊmetÊASSÊ
inÊhetÊhbo.ÊLectoraatÊRehabilitatie,Ê2006-2007.

6. Studeren met succes
OnderzoekÊnaarÊvijfÊGoodÊPracticesÊopÊhetÊgebiedÊvanÊBegeleidÊLerenÊinÊNederland.Ê
LectoraatÊRehabilitatie,ÊPromensÊCareÊ/ÊRIBWÊDrenthe,ÊRIBWÊOost-VeluweÊenÊLentis,Ê
2007-2008.



7. Studeren met een chronische ziekte of handicap aan de Hanzehogeschool 
Groningen
OnderzoekÊnaarÊhetÊstudieverloopÊvanÊstudentenÊmetÊeenÊchronischeÊziekteÊofÊhandicap.Ê
LectoraatÊRehabilitatieÊenÊDecanaatÊHanzehogeschoolÊGroningen,Ê2008-2011.

8. Impulscursus
UitvoerenÊenÊevaluerenÊvanÊeenÊBegeleidÊLeren-programmaÊdatÊzichÊrichtÊopÊhetÊhelpenÊ
vanÊ(jong)volwassenenÊmetÊpsychischeÊbeperkingenÊbijÊhetÊkiezenÊenÊverkrijgenÊvanÊeenÊ
reguliereÊopleiding.ÊLectoraatÊRehabilitatie,Ê2009-2012.

9. Ondersteuning van Havo-5 scholieren met ASS bij het kiezen van een passende 
vervolgopleiding.
LectoraatÊRehabilitatieÊenÊscholengemeenschap,Ê2011-2014



Publicaties

ErÊzijnÊdiverseÊboeken,Êhoofdstukken,ÊartikelenÊenÊrapportenÊopÊhetÊgebiedÊvanÊBegeleidÊ
LerenÊgepubliceerd,Êo.a.:

LiesÊKorevaarÊ(2005)ÊRehabilitatieÊdoorÊeducatie.ÊOnderzoekÊnaarÊeenÊBegeleidÊLeren-
programmaÊvoorÊmensenÊmetÊpsychischeÊproblematiek.ÊAmsterdam,ÊUitgeverijÊSWP.Ê

Ende,ÊP.C.ÊvanÊder,ÊJ.C.ÊvanÊAsdonckÊenÊE.L.ÊKorevaarÊ(2006).ÊEenÊondersteuningsgroepÊ
voorÊstudentenÊmetÊpsychiatrischeÊbeperkingen.ÊTijdschriftÊvoorÊHogerÊOnderwijs,Ê24,Ê3,Ê
p.Ê168-179.

TheoÊVerbeekÊ&ÊWillemÊdeÊJongeÊ(2007).ÊStuderenÊmetÊAutismeÊinÊhetÊHogerÊOnderwijs.Ê
Groningen,ÊHanzehogeschoolÊGroningen,ÊLectoraatÊRehabilitatie.

CharlotteÊdeÊWolff,ÊLiesÊKorevaar,ÊAnnemarieÊZijlstra,ÊBiancaÊAlferinkÊ&ÊEddyÊHofmanÊ
(2009).ÊStuderenÊmetÊsucces.ÊOnderzoekÊnaarÊvijfÊGoodÊPracticesÊopÊhetÊgebiedÊvanÊ
BegeleidÊLerenÊinÊNederlandÊGroningen,ÊHanzehogeschoolÊGroningen,Ê
LectoraatÊRehabilitatie.

Ê



Deskundigheidsbevordering

Studiedag Begeleid Leren
BegeleidÊLerenÊisÊeenÊmethodiekÊdieÊzichÊrichtÊopÊhetÊondersteunenÊvanÊstudentenÊmetÊ
psychiatrischeÊproblematiekÊbijÊhetÊkiezen,ÊverkrijgenÊenÊbehoudenÊvanÊeenÊstudieÊinÊ
hetÊreguliereÊonderwijs.ÊDeÊBegeleidÊLerenÊmethodiekÊisÊgebaseerdÊopÊdeÊIndividueleÊ
RehabilitatieÊBenadering.

Doel van de studiedag  
HetÊbevorderenÊvanÊdeÊkennisÊvanÊdeÊdeelnemersÊoverÊdeÊvisie,ÊhetÊprocesÊenÊdeÊ
activiteitenÊvanÊBegeleidÊLeren.

DoelgroepÊ
DeÊstudiedagÊisÊbestemdÊvoorÊmedewerkersÊvanÊonderwijsinstellingen,Êre•ntegratie-
bedrijvenÊenÊGGZ-instellingenÊdieÊbetrokkenÊzijnÊbijÊdeÊbegeleidingÊvanÊmensenÊmetÊ
leermoeilijkhedenÊveroorzaaktÊdoorÊpsychosocialeÊproblemen;Êdocenten,Êmentoren,Ê
studieloopbaanbegeleiders,Êactiviteitenbemiddelaars,Êdagbestedingsmedewerkers,Ê
ergotherapeuten,ÊIPS-medewerkers,ÊmaatschappelijkÊwerkers,Êarbeidsrehabilitatie-
werkers,Êjobcoaches,ÊmedewerkersÊvanÊarbeids-voorzieningÊenÊsocialeÊdienst.Ê
PerÊstudiedagÊisÊerÊplaatsÊvoorÊcircaÊ15Êdeelnemers.

ProgrammaÊ
• Missie en uitgangspunten Begeleid Leren 
• Doelgroep 
• Selectie- en intakeprocedure 
• Kiezen van een opleiding 
• Verkrijgen van een opleiding 
• Behouden van een opleiding 
• Implementatie binnen de instelling 

DuurÊ
DeÊstudiedagÊduurtÊŽŽnÊdagÊvanÊ10.00ÊtotÊ17.00Êuur.

Lesmateriaal 
BijÊaanvangÊvanÊdeÊstudiedagÊontvangenÊdeÊdeelnemersÊdeÊsyllabusÊ
ÔStudiedagÊBegeleidÊLerenÕ.Ê

Ê Ê

Mythe:  mensen met psychiatrische 
problematiek kunnen niet voldoen aan de 
eisen van de opleiding

Feit: met ondersteuning en redelijke 
aanpassingen kunnen mensen die dat willen 
met succes een reguliere opleiding volgen



Verkennen en kiezen van een opleiding

Doel van de trainingÊ
HetÊlerenÊtoepassenÊvanÊdeÊactiviteitenÊvanÊhetÊeersteÊonderdeelÊvanÊdeÊBegeleidÊLerenÊ
methodiek,ÊhetÊKiezenÊenÊVerkrijgenÊvanÊeenÊopleiding.ÊHetÊgaatÊhierbijÊomÊeenÊ
specifieke techniek van gespreksbegeleiding volgens de Individuele Rehabilitatie 
Benadering,ÊtoegespitstÊopÊhetÊondersteunenÊvanÊ(aspirant-)leerlingen/studentenÊbijÊhetÊ
zoekenÊnaarÊenÊtoegangÊverkrijgenÊtotÊeenÊgewensteÊopleiding.

Doelgroep 
DeÊtrainingÊisÊbestemdÊvoorÊmedewerkersÊvanÊonderwijsinstellingen,Êre•ntegratie-
bedrijvenÊenÊGGZ-instellingenÊdieÊbetrokkenÊzijnÊbijÊdeÊbegeleidingÊvanÊmensenÊmetÊ
leermoeilijkhedenÊveroorzaaktÊdoorÊpsychosocialeÊproblemen;Êdocenten,Êmentoren,Ê
studieloopbaanbegeleiders,Êactiviteitenbemiddelaars,Êdagbestedingsmedewerkers,Ê
ergotherapeuten,ÊIPS-medewerkers,ÊmaatschappelijkÊwerkers,Êarbeidsrehabilitatie-
werkers,Êjobcoaches,ÊmedewerkersÊvanÊarbeidsvoorzieningÊenÊsocialeÊdienst.Ê
PerÊtrainingÊisÊerÊplaatsÊvoorÊmaximaalÊ12Êdeelnemers.

ProgrammaÊ
• Inleiding
• Missie en uitgangspunten Begeleid Leren 
• Verkennen van een opleidingswens
• Kiezen van een opleiding
• Scheppen van een band: aansluiten bij contactstijlen
• Samenvatting en evaluatie 

DuurÊ
DeÊtrainingÊduurtÊ6ÊdagenÊvanÊ6Êuur.ÊDeÊ6ÊtrainingsdagenÊwordenÊverdeeldÊoverÊeen
periodeÊvanÊcircaÊtweeÊmaanden.

LesmateriaalÊ
BijÊaanvangÊvanÊdeÊtrainingÊontvangenÊdeÊdeelnemersÊhetÊOefenboek,ÊdeÊHandleidingÊenÊ
deÊWerkbladenÊÔVerkennenÊenÊKiezenÊvanÊeenÊopleidingÕ.Ê

Mythe: mensen met psychiatrische 
problematiek vertonen storend gedrag 
op school

Feit: mensen met psychiatrische 
problematiek zijn niet meer maar ook niet 
minder storend dan andere studenten



Verkrijgen en behouden van een opleiding

Doel van de trainingÊ
HetÊlerenÊtoepassenÊvanÊdeÊactiviteitenÊvanÊhetÊtweedeÊonderdeelÊvanÊdeÊBegeleidÊLerenÊ
methodiek, het Behouden van een opleiding. Het gaat hierbij om een specifieke techniek 
vanÊgespreksbegeleidingÊvolgensÊdeÊIndividueleÊRehabilitatieÊBenadering,ÊgerichtÊopÊ
hetÊvoorkomenÊvanÊvoortijdigÊschoolverlatenÊofÊafbrekenÊvanÊeenÊstudieÊdoorÊleerlingen/
studenten.

DoelgroepÊ
DeÊtrainingÊisÊbestemdÊvoorÊmedewerkersÊvanÊonderwijsinstellingen,Êre•ntegratie-
bedrijvenÊenÊGGZ-instellingenÊdieÊbetrokkenÊzijnÊbijÊdeÊbegeleidingÊvanÊmensenÊmetÊ
leermoeilijkhedenÊveroorzaaktÊdoorÊpsychosocialeÊproblemen;Êdocenten,Êmentoren,Ê
studieloopbaanbegeleiders,Êactiviteitenbemiddelaars,Êdagbestedingsmedewerkers,Ê
ergotherapeuten,ÊIPS-medewerkers,ÊmaatschappelijkÊwerkers,Êarbeidsrehabilitatie-
werkers,Êjobcoaches,ÊmedewerkersÊvanÊarbeidsvoorzieningÊenÊsocialeÊdienst.Ê
PerÊtrainingÊisÊerÊplaatsÊvoorÊmaximaalÊ12Êdeelnemers.

ProgrammaÊ
• Inleiding
• Missie en uitgangspunten Begeleid Leren 
• Onmisbare vaardigheden achterhalen en leren
• Onmisbare hulpbronnen achterhalen en realiseren 
• Coachingsvaardigheden 
• Samenvatting en evaluatie 

DuurÊ
DeÊtrainingÊduurtÊ6ÊdagenÊvanÊ6Êuur.ÊDeÊ6ÊtrainingsdagenÊwordenÊverdeeldÊoverÊeenÊ
periodeÊvanÊcircaÊ2Êmaanden.

LesmateriaalÊ
BijÊaanvangÊvanÊdeÊtrainingÊontvangenÊdeÊdeelnemersÊhetÊOefenboek,ÊdeÊHandleidingÊenÊ
deÊWerkbladenÊÔVerkrijgenÊenÊBehoudenÊvanÊeenÊopleidingÕ.Ê

Mythe: mensen met psychiatrische
problematiek zijn niet geïnteresseerd in het  
(blijven) volgen van een reguliere (beroeps)
opleiding

Feit: wanneer de informatie over en de 
mogelijkheid tot het (blijven) volgen van een 
opleiding wordt aangeboden, reageren de 
meeste mensen positief



Begeleid Leren en omgaan met psychiatrische aandoeningen 

Doel van de cursus
• leren onderscheiden en verbinden van de ziektekundige benadering en de 
Ê BegeleidÊLerenÊbenaderingÊ
• leren hanteren van belangrijke begrippen uit de psychiatrische functieleer en 
Ê ziekteleerÊinÊrelatieÊtotÊhetÊbegeleidenÊvanÊstudenten/cursistenÊmetÊpsychiatrischeÊÊ Ê
Ê problematiekÊ
• leren gebruiken van praktische instrumenten bij de begeleiding van studenten/
Ê cursistenÊinÊhetÊomgaanÊmetÊhunÊpsychiatrischeÊbeperkingenÊ

DoelgroepÊ
DeÊcursusÊisÊbestemdÊvoorÊmedewerkersÊvanÊonderwijs-ÊenÊGGZ-instellingenÊdie
betrokkenÊzijnÊbijÊdeÊbegeleidingÊvanÊmensenÊmetÊleermoeilijkhedenÊveroorzaaktÊ
doorÊpsychosocialeÊproblemen;Êdocenten,mentoren,Êstudieloopbaanbegeleiders,Ê
activiteitenbemiddelaars,Êdagbestedingsmedewerkers,Êergotherapeuten,Êmaat-
schappelijkÊwerkers,Êarbeidsrehabilitatiewerkers,ÊIPS-medewerkers,Êjobcoaches,Ê
medewerkersÊvanÊarbeidsvoorzieningÊenÊsocialeÊdienst.

ProgrammaÊ
• Inleiding 
• Visies op hulpverlening 
• Begeleid Leren en behandeling 
• Storende afwijkingen en specifieke bejegeningen 
• Functiestoornissen 
• Ziektebeelden en herstel 
• Hulpmiddelen 

DuurÊ
DeÊcursusÊduurtÊ3ÊdagenÊvanÊ6Êuur;ÊinÊtotaalÊ18Êcursusuren.ÊDeÊbijeenkomstenÊwordenÊ
verdeeldÊoverÊeenÊperiodeÊvanÊcircaÊeenÊmaand.Ê

LesmateriaalÊ
BijÊaanvangÊvanÊdeÊtrainingÊontvangenÊdeÊdeelnemersÊeenÊsyllabusÊmetÊbenodigdeÊ
materialen.

Mythe: mensen met psychiatrische 
problematiek kunnen niet omgaan met de 
stress op school

Feit: mensen met psychiatrische 
problematiek zijn in staat om te gaan met het 
niveau van stress dat zij zelf kiezen; feitelijk is 
het zo dat het maken van een betekenisvolle 
keuze stress kan verlagen



3-daagse training Implementatie van een Begeleid Leren-
programma

Doel van de cursus
HetÊlerenÊhanterenÊvanÊdeÊorganisatorisch-inhoudelijkeÊaspectenÊvanÊdeÊimplementatieÊ
vanÊeenÊBegeleidÊLeren-programmaÊinÊdeÊorganisatie.ÊÊ

DoelgroepÊ
MedewerkersÊenÊleidinggevendenÊvanÊzowelÊGGz-ÊalsÊonderwijsinstellingenÊenÊvanÊ
cli‘nten-ÊenÊfamilieorganisaties.

Programma 
• Missie, kader en model van Begeleid Leren
• Behoefteonderzoek
• Resource assessment
• Opzetten, uitvoeren en evalueren van een Begeleid Leren-programma
• Financiering

Duur 
DeÊcursusÊduurtÊ3ÊdagenÊvanÊ6Êuur;ÊinÊtotaalÊ18Êcursusuren.ÊDeÊbijeenkomstenÊwordenÊ
verdeeldÊoverÊeenÊperiodeÊvanÊcircaÊ2Êmaanden.Ê

LesmateriaalÊ
BijÊaanvangÊvanÊdeÊtrainingÊontvangenÊdeÊdeelnemersÊeenÊsyllabusÊmetÊbenodigdeÊ
materialen.



1-daagse workshopsÊ

Doel van de workshops  
Het bevorderen van de kennis van de deelnemers over een specifiek Begeleid Leren-
thema. Er zijn zes workshops van een dag ontwikkeld, ieder met een specifiek thema:

1.Ê SignaleringÊvanÊpsychischeÊproblemenÊbijÊleerlingenÊenÊstudenten
2.Ê OmgaanÊmetÊleerlingenÊenÊstudentenÊmetÊpsychiatrischeÊproblematiek
3.Ê ImplementatieÊvanÊondersteuningsprogrammaÕsÊvoorÊstudenten/cli‘nten
4.Ê OmgaanÊmetÊstressÊopÊschool
5.Ê OpenheidÊgevenÊoverÊjeÊÊpsychischeÊhandicap
6.Ê OpzettenÊenÊuitvoerenÊvanÊeenÊbondgenotengroepÊvoorÊstudentenÊmet
Ê psychiatrischeÊbeperkingen

DoelgroepÊ
DeÊworkshopsÊzijnÊbestemdÊvoorÊmedewerkersÊvanÊinstellingenÊdieÊbetrokkenÊzijnÊ
bijÊBegeleidÊLeren-activiteiten:Êdocenten,Êmentoren,Êstudieloopbaanbegeleiders,Ê
activiteitenbemiddelaars,Êdagbestedingsmedewerkers,Êergotherapeuten,Ê
maatschappelijkÊwerkers,Êarbeidsrehabilitatiewerkers,Êjobcoaches,ÊmedewerkersÊ
vanÊdeÊsocialeÊdienst.ÊPerÊworkshopÊisÊerÊplaatsÊvoorÊcircaÊ15Êdeelnemers.

Duur 
EenÊworkshopÊduurtÊŽŽnÊdagÊvanÊ10.00ÊtotÊ17.00Êuur.

Lesmateriaal 
BijÊaanvangÊvanÊdeÊworkshopÊontvangenÊdeÊdeelnemersÊhetÊworkshopmateriaal.ÊÊ

Ê



Advies en Consultatie

Doel  
HetÊbiedenÊvanÊondersteuningÊrondÊdeÊorganisatorisch-inhoudelijkeÊaspectenÊvanÊ
deÊimplementatieÊvanÊBegeleidÊLerenÊinÊdeÊorganisatie.ÊAdviserenÊtenÊaanzienÊvanÊ
organisatieverandering,ÊinnovatieÊenÊsamenwerkingÊopÊhetÊgebiedÊBegeleidÊ
Leren-programmaÕs.Ê

Doelgroep 
DeÊconsultatieÊisÊgerichtÊopÊmedewerkersÊenÊleidinggevendenÊvanÊzowelÊGGz-ÊalsÊ
onderwijsinstellingenÊenÊopÊcli‘nten-ÊenÊfamilieorganisaties.



Onderzoek

Doel
OpÊverzoekÊopzettenÊenÊuitvoerenÊvanÊpraktijkgerichtÊonderzoekÊopÊhetÊgebiedÊvanÊ
BegeleidÊLeren,Êo.a.Êbehoefteonderzoek,Êcasestudies,ÊevaluatieonderzoekÊenÊ
effectstudies.

Symposium
EenmaalÊperÊ2-3ÊjaarÊwordtÊeenÊlandelijkÊsymposiumÊoverÊBegeleidÊLerenÊgeorganiseerd.

Lezingen en workshops
MedewerkersÊverzorgenÊopÊaanvraagÊlezingenÊenÊworkshops.ÊPrijsÊnaderÊvastÊteÊstellen.

Website
www.begeleidleren.nlÊOpÊdezeÊwebsiteÊisÊinformatieÊoverÊBegeleidÊLerenÊteÊvinden.Ê
BrochuresÊzijnÊgratisÊteÊdownloadenÊofÊmetÊdeÊaanwezigeÊbestellijstÊteÊbestellen.

Aan het Expertisecentrum zijn de volgende medewerkers verbonden
Dr.ÊLiesÊKorevaarÊ
Mw.ÊAnjaÊGouwerokÊ
Mw. Franca Hiddink
Mw.ÊAnnemarieÊSchoonhovenÊ Ê Ê Ê
Dhr.ÊJanÊWillemÊStolkÊ
Mw.Êdrs.ÊCharlotteÊdeÊHeerÊ Ê Ê Ê
Mw.ÊAnnemarieÊZijlstraÊ



Brochures

InÊhetÊkaderÊvanÊdeÊStuderenÊmetÊsteunÊreeksÊvanÊhetÊExpertisecentrumÊzijnÊdeÊvolgendeÊ
brochuresÊverschenen:

Succesvol studeren met …
• Succesvol studeren met ADHD
• Succesvol studeren met een angststoornis
• Succesvol studeren met autisme
• Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis
• Succesvol studeren met een eetstoornis
• Succesvol studeren met schizofrenie
• Succesvol studeren met een stemmingsstoornis
• Succesvol studeren met psychiatrische problematiek. 
Ê ErvaringenÊvanÊstudenten

Vaardigheidsbrochures
• “Vertel ik het wel of vertel ik het niet”. Openheid over je psychiatrische achtergrond
• “Voorkomen van en omgaan met stress”. Het maken van een Persoonlijk    
Ê ActieplanÊvoorÊenÊdoorÊstudentenÊmetÊeenÊpsychiatrischeÊachtergrond
• “Hoe trek ik op tijd aan de bel?”. Om ondersteuning vragen
• “Wie past zich aan?”. Om aanpassingen vragen
• “Hoe kan ik adequaat reageren?”. Op feedback reageren

Met onderlings steun studeren
• “Met onderlinge steun studeren”. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van   
Ê eenÊbondgenotengroep
• “Met onderlinge steun studeren”. Onderzoeksrapport.

Informatiebrochures
• “Waar kan ik terecht?”. Wegwijzer voor studenten met psychische problemen, 
Ê enÊhandicapsÊinÊGroningen
• Juridische Wegwijzer

DezeÊbrochuresÊzijnÊgratisÊteÊdownloadenÊvanÊwww.begeleidleren.nlÊofÊtegenÊkostprijsÊ
(ÛÊ5,-ÊexclusiefÊverzendkosten)ÊteÊbestellen.



Artikelen over Begeleid Leren

ErÊzijnÊmeerÊdanÊ150ÊNederlands-ÊenÊEngelstaligeÊartikelenÊoverÊBegeleidÊLerenÊ/Ê
SupportedÊEducationÊÊuitÊdeÊperiodeÊ1989-2011Êverzameld.ÊHetÊoverzichtÊvanÊdeÊ
artikelenÊisÊteÊvindenÊopÊdeÊwebsiteÊwww.begeleidleren.nl.ÊArtikelenÊgaanÊoverÊo.a.:
• Beschrijvingen van Begeleid Leren-praktijken
• Implementatie van Begeleid Leren 
• Onderzoek naar Begeleid Leren

Ê
Vaardigheidslessen

DoorÊStichtingÊRehabilitatieÊÕ92ÊzijnÊ41ÊindividueleÊvaardigheidslessenÊopÊhetÊgebiedÊ
vanÊBegeleidÊLerenÊuitÊhetÊEngelsÊvertaald.ÊIedereÊvaardigheidslesÊomvatÊongeveerÊ
40ÊpaginaÕsÊenÊbevatÊeenÊbeoordelingsmoduleÊenÊeenÊlesplan.ÊDeÊbeoordelingsmoduleÊ
wordtÊgebruiktÊalsÊeenÊinstrumentÊomÊhetÊuitvoeren/toepassenÊvanÊdeÊvaardigheidÊteÊ
beoordelen.ÊAlsÊblijktÊdatÊdeÊstudentÊdeÊvaardigheidÊnietÊbeheerstÊenÊdeÊvaardigheidÊ
onmisbaarÊisÊomÊmetÊsuccesÊenÊtevredenheidÊdeÊstudieÊteÊ(gaan)Êvolgen,ÊbeschrijftÊhetÊ
lesplanÊgedetailleerdÊdeÊlesactiviteitenÊomÊdeÊstudent/cli‘ntÊdeÊvaardigheidÊteÊleren.



DeÊvaardigheidslessenÊ(±Ê40ÊpaginaÕsÊperÊvaardigheidsles)ÊzijnÊperÊstukÊteÊbestellen.Ê
OokÊkunnenÊalleÊ41ÊvaardigheidslessenÊinÊWordÊopÊeenÊCD-ROMÊwordenÊbesteld.

Vereisten Vaardigheden 
Aanmelden voor school   1. Een sol l icitat ie- of aanmeldingsgesprek voeren 

  2. Uitgaven plannen 
  3. Besl issingen beoordelen 

Schoolgeld betalen 

  4. Uitgaven bi jhouden 
  5. Vragen stel len 
  6. Eigen werk beoordelen  
  7. Hulp vragen 

Gedrag in de klas 

  8. Verwachtingen duidel i jk kr i jgen 
  9. Steun bieden 
10. Behoefte aan ondersteuning herkennen 
11. Confl ictsituaties herkennen 
12. Een gesprek beginnen 
13. Excuses aanbieden 
14. Gevoelens uiten 
15. Hulp aanbieden 
16. Jezelf aan iemand voorstel len 
17. Complimenten geven 
18. Je mening uiten 
19. Onderhandelen 
20. Een praatje maken 
21. Parafraseren 
22. Tekenen van boosheid herkennen 
23. Een verzoek weigeren 

Met medestudenten 
omgaan 

24. Een bekende groeten 
25. Een studieplan opstel len 
26. Een dagschema maken 
27.Gericht studeren 

Voor tentamens studeren 

28. Een studeerplek kiezen 
29. Informatie geven over je handicap 
30. Complimenten aanvaarden 
31. Feedback geven 
32. Feedback vragen 
33. Aanpassingen vragen 
34. Verslag doen van de voortgang  

Omgaan met 
docenten/mentoren 

35. Reageren op feedback 
36. Literatuuronderzoek doen 
37. Een werkstuk opzetten 

Paper schri jven 

38. Een opstel bewerken 
39. Symptomen herkennen 
40. Toezicht houden op medici jngebruik 

Omgaan met de aandoening 

41. Effecten van medicatie herkennen 
	  



Informatie

Werkwijze
NaÊeenÊeersteÊori‘nterendÊcontactÊvindtÊeenÊintakegesprekÊplaats.ÊMedeÊopÊbasisÊ
hiervanÊwordtÊbinnenÊveertienÊdagenÊeenÊschriftelijkeÊofferteÊopgesteldÊenÊmetÊdeÊ
opdrachtgeverÊbesproken.ÊIndienÊovereenstemmingÊwordtÊbereikt,ÊwordenÊdeÊinÊdeÊ
offerteÊvermeldeÊactiviteitenÊuitgevoerd.ÊEenÊeersteÊori‘nterendÊgesprekÊisÊaltijd
kosteloosÊenÊvrijblijvend.

In company
DeÊworkshopsÊenÊcursussenÊwordenÊinÊcompanyÊaangeboden.ÊHetÊprogrammaÊwordtÊ
daarbij toegespitst op de specifieke vraag en doelgroep van de instelling. 
DeÊuitvoeringÊvindtÊplaatsÊopÊhetÊgewensteÊmomentÊenÊlocatie.ÊDeÊinstellingÊzorgtÊdaarbijÊ
voorÊdeÊlesruimte,ÊdeÊbenodigdeÊapparatuurÊenÊdeÊcatering.

Open inschrijving
DeÊcursussenÊenÊworkshopsÊwordenÊjaarlijksÊookÊdoorÊmiddelÊvanÊopenÊinschrijvingÊ
aangeboden.ÊDeÊbijeenkomstenÊvindenÊplaatsÊbijÊdeÊHanzehogeschoolÊGroningenÊofÊbijÊ
deÊStichtingÊRehabilitatieÊteÊUtrecht.ÊDataÊwordenÊopÊdeÊwebsiteÊwww.rehabilitatie92.nlÊ
vermeld.

Bestellen
BrochuresÊzijnÊteÊbestellenÊviaÊdeÊbestellijstÊopÊdeÊwebsiteÊwww.begeleidleren.nlÊofÊ
perÊe-mail.ÊAndereÊpublicatiesÊenÊartikelenÊzijnÊperÊe-mailÊteÊbestellen.Ê

VoorÊeventueleÊvragenÊkuntÊuÊcontactÊopnemenÊmet:

Lectoraat Rehabilitatie
ZernikepleinÊ23
9747ÊASÊGroningen

TelefoonÊ:Ê050-5953377
E-mail:Êj.k.nap@pl.hanze.nl
WebsiteÊ:Êwww.hanze.nl/rehabilitatie

Stichting Rehabilitatie ‘92
Mgr.ÊVanÊdeÊWeteringstraatÊ132b
3581ÊENÊUtrecht

TelefoonÊ:Ê030-2145002
E-mail:Êinfo@rehabilitatie92.nlÊ
WebsiteÊ:Êwww.rehabilitatie92.nlÊ






