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OPLOSSING?

STEPPED SUPPORT
Wat kan de student zelf
doen?

??? OPLOSSING !!!

PROJECT STUDIESUCCES
Voor wie is het bedoeld?
Voor studenten
• die door psychische problemen belemmerd worden bij het studeren
• die hun opleiding willen blijven volgen
• waarbij de reguliere begeleiding van eigen netwerk, SLB en
aandachtsfunctionaris onvoldoende is

Wat kan het netwerk doen?

Wat kan de Slb’er doen?

Wat kan de aandachtsfunctionaris
doen?

Wat kan Begeleid Leren doen?
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PROJECT STUDIESUCCES
Individuele begeleiding door medewerkers (opgeleid Master Rehabilitation Counselor)
Wat bieden zij?
• Individuele emotionele ondersteuning => bondgenootschap
• Achterhalen onmisbare vaardigheden en hulpbronnen
• Leren onmisbare vaardigheden
• Organiseren onmisbare hulpbronnen en voorzieningen
• Afstemmen met andere partijen (SLB, Decaan, examencommissie, zorg)

UITGANGSPUNT BEGELEIDINGSMETHODIEK
studentrol + opleiding
van eigen keuze

Vaardigheden + Hulpbronnen

Project duurt 3 jaar

BEHOUDEN VAN
STUDENTROL IN LEEROMGEVING
Succes en tevredenheid

Succes + Tevredenheid

Succes

Tevredenheid

Wat moet je kunnen doen?
Wordt bepaald door anderen!!!
Welke eisen worden er aan jou gesteld?

Wat wil je kunnen doen?
Dit kan de student alleen zelf bepalen!!!
Wat

Omgevingsspecifiek
Functionele diagnostiek in plaats van psychiatrische diagnostiek
Vaardigheden leren en Hulpbronnen organiseren

Welke vaardigheden
heb je daarvoor nodig?
Wat kan je al?
Wat moet je nog leren?
Welke hulpbronnen heb
je nodig als je iets niet
kunt leren?
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OEFENING 1
• Vorm tweetallen: A is de interviewer en B brengt praktijksituatie in
• A en B bespreken
• de eisen die aan studenten gesteld worden op de opleiding van B
• de wensen die een student (casus) heeft om met tevredenheid de opleiding te volgen

• B geeft aan welke eisen en wensen voor een bepaalde student (casus) een
probleem vormen (omcirkel)
• Gebruik het uitgedeelde schema

Behouden
Eisen leeromgeving

Wensen student

1………………
= knelpunt

1……………………….

2…………………….

2………………………..

3……………………

3……………………
= knelpunt

4………………………

4.

5………………

5.
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Expertisecentrum Begeleid Leren

OPLEIDINGSDOELEN VAN STUDENTEN
• Ik wil de komende twee jaar mijn opleiding Civiele Techniek blijven
volgen
• Ik wil in september 2019 mijn stage bij bedrijf X starten
• Ik wil in september 2019 mijn studie HBO‐ Verpleegkunde weer
oppakken
• Ik wil in 2019 mijn opleiding Bedrijfskundeafronden

OPLEIDINGSEISEN
Doel:
Ik wil in september 2019 mijn opleiding aan de Academie voor Verpleegkunde
vervolgen
Succes > opleidingseisen achterhalen:
• Aanwezigheid
+

• Op tijd komen

‐

• Presenteren voor de groep +
• In subgroepen werken ‐
• Papers schrijven
+
• Voldoendes halen
+
• Stage volgen
?
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Voorbeeld WENSEN STUDENT

Student is probleemeigenaar
&
Student is eigenaar oplossing

Doel:
Ik wil in september 2019 mijn opleiding aan de Academie voor Verpleegkunde
vervolgen
Tevredenheid > Wensen achterhalen:
• Een vaste plek in de klas innemen
+
• Extra tijd hebben voor het maken van een toets
‐
•
•
•
•

Op een andere manier mogen presenteren voor de groep
Samen met iemand per blok een planning maken
Aardige studie/ groepsgenoten > extra ondersteuning bij groepswerk
Begrip krijgen > extra vragen kunnen stellen aan docenten

+
‐
‐
‐

Behouden
Knelpunt:…………………………………
Oplossing

Helpt het?

Haalbaar?

Vaardigheid

ACHTERHALEN

Hulpmiddel
of steun

Onmisbare vaardigheden
+
Onmisbare hulpbronnen
19
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VAARDIGHEDEN
• Waarneembaar gedrag
• Werkwoord
• Positief geformuleerd (niet niet….)
• Soorten
•
•
•
•
•

Fysieke
Intellectuele
Cognitieve
Sociale
Emotionele

HULPBRONNEN
• Mensen
(bv studiemaatje)
• Activiteiten (bv wandeling maken)
• Plaats
(bv ruimte om me terug te trekken)
• Dingen
(bv computer)
• Aanpassingen(bv extra toetstijd)

OEFENING 2
• In tweetallen

Behouden
Knelpunt:…………………………………

• Naar aanleiding van één knelpunt bedenk je (minimaal) vijf mogelijke oplossingen
om dit op te lossen.

Oplossing

Helpt het?

Haalbaar?

Vaardigheid

Hulpmiddel
of steun

• Beschrijf de vaardigheden (die de student kan inzetten ) en de hulpbronnen die
nodig zijn om de oplossing te realiseren.
• Gebruik het format

Expertisecentrum Begeleid Leren
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KOP OP ……uit t zand!

?
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