
TOELEIDINGSCURSUS 
IMPULS
Kiezen en verkrijgen van een reguliere 
opleiding voor jongeren met (ernstige) 
psychische  problemen

De Impulscursus is een activiteit van het Lectoraat Rehabiltatie. Het 

Lectoraat, expertisecentrum op het gebied van rehabilitatie voor

mensen met langdurige (en ernstige) beperkingen, is verbonden aan de

Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen.

De Impulscursus en het daaraan gekoppelde onderzoek is onderdeel 

van de Innovatiewerkplaats Begeleid Leren van het lectoraat 

Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen, zie 

www.begeleidleren.nl.
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Wat mag u verwachten?
Een cursus van 10 bijeenkomsten, één 
dag in de week en een terugkomdag. Er 
wordt gewerkt in groepen van 8 tot 12
deelnemers.
• het onderzoeken en bepalen van   

persoonlijke interesses en mogelijkheden
• het onderzoeken van opleidings-  

mogelijkheden
• het leren van persoonlijke (studie)  

vaardigheden
• het leren van communicatieve   

vaardigheden
• het bepalen en oefenen van persoonlijke 

leerdoelen
• het organiseren van steun bij het   

voorbereiden en volhouden van de 
gekozen opleiding

Het programma van de cursus is 
ontwikkeld  door het Lectoraat 
Rehabilitatie van de HanzeHogeschool 
Groningen op basis van de Individuele 
Rehabilitatiebenadering (IRB) .
Aan de cursus is een onderzoek gekoppeld.
Experimenteel onderzoek toont aan dat 
mensen met behulp van de IRB
meer hun eigen gestelde doelen bereiken 
dan de controlegroep die de gebruikelijke 
begeleiding kreeg (Swildens et al; 2007)

Waar?
De cursus wordt gegeven in de Marie 
KamphuisBorg, Zernikeplein 23
te Groningen.

Wanneer?
De cursus wordt 2x per jaar gegeven. 

De lesdagen zijn van 10.30 – 15.30 uur 
(inclusief half uur lunchpauze). 

Nadere informatie en/of 
aanmelding
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met :
Franca Hiddink
Mail: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl
Tel: (050) 595 3396
U kunt zich aanmelden bij:
Karola Nap
Mail; j.k.nap@pl.hanze.nl
Tel: (050) 595 3377

Veel jongeren met een (ernstige) psychische aandoening 
ervaren belemmeringen of problemen bij het volhouden van 
een opleiding. Het gevolg kan zijn dat de educatieve 
ontwikkeling onderbroken wordt, dan wel voorgoed wordt 
afgebroken. Het (opnieuw) oppakken dan wel vervolgen van 
de opleiding wordt vaak als een (te) moeilijke opgave 
ervaren. Dit heeft dan meestal weer tot gevolg dat de  
ontwikkeling naar betaald werk hierdoor stagneert. De 
toeleidingscursus IMPULS richt zich op de begeleiding van 
deze jongeren bij het kiezen en verkrijgen van een reguliere 
beroepsopleiding.

Voor wie?
Voor jongeren met (ernstige) psychische 
problemen, die niet precies weten wat 
voor (beroeps)opleiding ze willen gaan 
volgen en die zich willen voorbereiden op 
het (opnieuw) naar school gaan. 
De cursus is bedoeld voor jongeren van 16 
jaar of ouder die in behandeling zijn of 
zijn geweest vanwege hun psychische 
problemen 

Wij verwachten dat de cursisten:
•  gemotiveerd zijn om (opnieuw) een 

reguliere opleiding te kiezen
•  de Nederlandse taal machtig zijn
•  in staat zijn 10 cursusbijeenkomsten in 

groepsverband te volgen
• meewerken aan een onderzoek 


