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Welkom
Succes@school

Symposium Utrecht, 29 november 2018

Brug tussen GGZ en onderwijs

Vandaag

• De Windroos, voor wie? en wat doen we?

• Ervaringsdeskundigheid

• Tips 

• Annemarie van Velsen; 
studiebegeleider en ervaringsdeskundige

• Ko Schlooz; docent
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Biedt trajecten op het gebied van begeleid leren 
aan (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid,
Zodat ze de opleiding van hun keuze kunnen volgen 
en zich voorbereiden op een participatieve plek in samenleving

Het is een grote stap om na een lastige periode te gaan 
werken aan je toekomst. 

Wil je je studie weer oppakken? 

Weet je nog niet wat je wilt studeren? 

Of ben je bezig met een opleiding en kun je hier wel wat 
ondersteuning bij gebruiken? 

Je bent niet de enige. 

Kom ook Begeleid Leren bij de Windroos!

Verkennen Kiezen Verkrijgen Behouden Verlaten

ECDL X X X X
Studiekeuze X X
Studievoorbereiding X

Studiebegeleiding X

van Studie naar Werk X

We bieden verschillende trajecten aan, die 
gebaseerd zijn op de Begeleid Leren methodiek.

ECDL: werken aan je herstel door het behalen van Office-modules

Studiekeuze: welke opleiding wil ik gaan volgen?

Studievoorbereiding: hoe kan ik me voorbereiden op de start van mijn studie?

Studiebegeleiding: hoe kan ik mijn studieresultaten verbeteren?

van Studie naar Werk: hulp bij het verkrijgen van stage of werk. 
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Studeren bij de Windroos

• 2 kleinschalige locaties 
• positieve en ontwikkelingsgerichte cultuur 
• De begeleiding is maatwerk: de wensen en de doelen van de 

deelnemer staan centraal. 
• Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders, 

scholen, behandelaren en lotgenoten

Je kunt je aanmelden als…

• je ouder bent dan 18 jaar

• je een psychische kwetsbaarheid hebt

• je stabiel genoeg bent

• je doelen hebt op het gebied van studeren en 
hier graag begeleiding bij wilt hebben

• je gemotiveerd bent en afspraken nakomt

Combinatie zorg en onderwijs

Brug tussen GGZ en onderwijs
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Waar zijn deelnemers zoal mee bezig? 

• ECDL/traject studiekeuze 

• hbo MWD

• voorbereiding colloquium 
doctum/21+ toets voor studie 
Psychologie aan de UL 

• staatsexamen havo 

• opleiding tot yogadocent 

• rekenvaardigheid/traject 
studiekeuze 

• voorbereiding colloquium 
doctum/21+ toets voor studie 
Wiskunde aan de UU 

• Schrijfcursus 

• ECDL als voorbereiding op 
staatsexamens VMBO 

• Studie psychologie aan de Open 
Universiteit  

• hbo bio-informatica (doorgestroomd 
na eerst staatsexamens havo en 
vervolgens VAVO vwo) 

• 3e jaar bachelor psychologie UL

Wat maakt dat De Windroos werkt? 
7 tips uit onze praktijk: 

• Vier de successen 

• Kijk verder dan een diagnose

• Benadruk talenten en capaciteiten  

• Stimuleer actie – met geduld 

• Deelnemers aan het roer van hun traject

• Weg met professionele afstandelijkheid

• Geef steun en vertrouwen


