
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verslag van een werkbezoek aan 
rehabilitatieactiviteiten in New Jersey,  

Verenigde Staten 
 

 
 

19 – 26 juni 2015 
 
 
 
Groningen, februari 2016 
Franca Hiddink 
Jacomijn Hofstra 
Lies Korevaar 
 
 

    



 1 

Inhoudsopgave 
 
 
Inleiding         2 
 
  
1  Rehabilitatie: Onderzoek & onderwijs   3 
 
 
2  Begeleid Leren       8   
 
 
3 Cognitive Remediation     11  
   
 
Slotbeschouwing       15  
   
 
Bijlagen         16   
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Inleiding 
 

 
 

Van 19 tot en met 26 juni 2015 werd een werkbezoek afgelegd door medewerkers van het 
Lectoraat Rehabilitatie aan rehabilitatieactiviteiten in New Jersey, de Verenigde Staten. De 
Rutgers University, Department of Psychiatric Rehabilitation & Counseling Professions, in 
Scotch Plains werd bezocht en twee Begeleid Leren projecten die deel uitmaken van twee 
verschillende organisaties die hulp bieden aan cliënten met psychiatrische problematiek: 
L.E.A.R.N. van het ‘St. Claires Health System’ in Denville en van ‘Bridgeway’ in Elizabeth. 
 
Het doel van het bezoek was om kennis te nemen van de stand van zaken en van nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van rehabilitatie in het algemeen en meer specifiek op het 
gebied van Begeleid Leren, en om de opgedane kennis en ervaringen te benutten voor de 
verdere ontwikkeling van activiteiten van het Lectoraat Rehabilitatie. 
 

 
De deelnemers aan de reis waren: 
Franca Hiddink, ontwikkelaar/innovator & docent Sociale Studies 
Jacomijn Hofstra, senior onderzoeker & docent Toegepaste Psychologie 

Lies Korevaar, lector Rehabilitatie 
 
Alle drie zijn betrokken bij het onderzoeks- en innovatieprogramma Begeleid Leren van het 
Lectoraat Rehabilitatie. 
 
Het verslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt verslag gedaan van de uitwisseling 
van de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op het gebied van rehabilitatie van de 
Hanzehogeschool Groningen en Rutgers University. Hoofdstuk 2 doet verslag van de 
bezoeken aan twee Begeleid Leren-programma’s in New Jersey. De deelnemers volgden 
ook een tweedaagse training in cognitive remediation op het gebied van Begeleid Leren. In 
hoofdstuk 3 wordt deze training beschreven. In de slotbeschouwing wordt puntsgewijs een 
aantal opgevallen zaken op een rijtje gezet. In de bijlagen bevindt zich enige 
achtergrondinformatie behorende bij de drie hoofdstukken. 
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1 Rehabilitatie: Onderzoek & onderwijs 
 

 
 

1.0 Inleiding 
 
Op maandagochtend werden we welkom geheten door dr. Ken Gill, directeur van de 
Department of Psychiatric Rehabilitation & Counseling Professions en zijn staf. 
Dr. Gill gaf een korte introductie van zijn afdeling. De afdeling Psychiatric Rehabilitation en 
Counseling Professions is opgericht door de University of Medicine and Dentistry of New 
Jersey (UMDNJ) in 1997 als onderdeel van de School of Health Related Professions. 
UMDNJ is in 2013 geïntegreerd in Rutgers, the State University of New Jersey. 
 
1.1 Onderwijs 
 
De afdeling Psychiatric Rehabilitation & Counseling Professions biedt zeven 
onderwijsprogramma’s aan, van Associate Degrees (AD) tot en met promotietrajecten (PhD): 

 Associate of Science in Psychosocial Rehabilitation 

 Bachelor of Science in Psychiatric Rehabilitation & Psychology 

 Master of Science in Psychiatric Rehabilitation Leadership Track Online 

 Master of Science in Rehabilitation Counseling 

 PhD in Psychiatric Rehabilitation 

 PhD in Psychiatric Rehabilitation, Counselor Education and Supervision Track 

 PhD in the Health Sciences: Specialization in Psychiatric Rehabilitation 
 
Vanaf september 2012 biedt de afdeling ook een associate of science (AD) in Occupational 
Therapy Assistant aan. Dit gebeurt in samenwerking met County College of Morris, Mercer, 
Passaic, en Salem County Community Colleges. Deze colleges zijn te vergelijken met onze 
ROC’s. Ook biedt de afdeling verschillende gecertificeerde nascholingscursussen/-trainingen 
aan. In een serie korte presentaties werden alle onderwijsprogramma’s door de betreffende 
teamleiders aan ons gepresenteerd. Opvallend was dat alle onderwijsprogramma’s 
grotendeels online werden aangeboden. 
 
Scholing in ervaringsdeskundigheid 
De afdeling verzorgt ook cursussen op het gebied van ervaringsdeskundigheid in de vorm 
van een Academy of Peer Services, gericht op de competentievergroting van Peer Support 
Providers. De Academy is een online training platform voor individuen die peer support 
bieden in New York State. De cursussen zijn gratis voor personen die in het New York 
Mental Health System (willen) werken. De cursussen zijn ontwikkeld door 
ervaringsdeskundigen in New York. Het cursusaanbod bestaat uit Certified Peer Specialist 
kerncursussen:  

 Action Planning for Prevention and Recovery  

 Creating Person-Centered Service Plans    

 Documentation for Peer Support Services 

 Essential Communication Skills (Active Listening and Reflective Responding) 

 Human and Patient Rights in New York 

 Introduction to Person-Centered Principles  
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 Olmstead: The Continued Mandate of De-Institutionalization 

 Peer-Delivered Service Models  

 The Goal Is Recovery 

 The Historical Roots of the Peer Movement 

 The Importance of Advocacy & Advocacy Organizations 

 Trauma-Informed Peer Support,  
 
en keuzemodulen, waaronder: 
 

 An Overview of Peer Wellness Coaching 

 Community Organizing 

 Housing Related Peer Support Services 

 Moving Beyond Disability 

 Peer Leadership 

 Recovery though Psychiatric Rehabilitation Principles 

 Stigma and Self-Disclosure 

 Supervision of Peer Support Providers 
 
Onderwijsinnovatie 
 
De afdeling heeft bijgedragen aan verschillende onderwijsinnovaties op het gebied van 
psychiatrische rehabilitatie, waaronder: 

 Het tekstboek ‘Psychiatric Rehabilitation’. De eerste introductie voor dit werkveld 
(Pratt, Gill, Barrett, & Roberts, Academic Press, 1999, 2007, 2014). Iedere auteur van 
het boek is een stafmedewerker van de afdeling. Een ieder van ons kreeg een 
gesigneerd exemplaar uitgereikt. 

 Ontwikkeling van het eerste psychiatrische rehabilitatie PhD programma 

 Het eerste duale bachelor of science programma in psychologie en psychiatrische  
rehabilitatie, samen met Kean University 

 De eerste Associate Degree in psychiatrische rehabilitatie, aangeboden met 
Middlesex, Union, Cumberland, and Warren County Colleges 

 Initiatiefnemers van de eerste nationale bijeenkomst en oprichters van het consortium 
van psychiatrische rehabilitatiedocenten (2001). 

 De eerste universiteit in New Jersey die een masteropleiding in rehabilitation 
counseling aanbiedt, die erkent is voor haar excellentie in US News en World Report 

 Een post-doctoraal programma in psychiatrisch rehabilitatieonderzoek (2005) 

 Co-sponsorship van de American Journal of Psychiatric Rehabilitation, een peer-
refereed journal 

 
1.2  Ondersteuning van implementatie 
 
De afdeling steunt verschillende initiatieven voor de integratie van directe klinische 
hulpverlening, participatie van stafmedewerkers in best practices en consultatie aan de 
werkvelden van de GGz en welzijn: 

 Center for the Study and Promotion of Recovery from Severe Mental Illness 

 Integrated Employment Institute,  

 Illness Management and Recovery 

 Anti-stigma initiatives 

 De State Hospital Evidence-based Practice Consultation Initiative 
 
De projecten passen bij de maatschappelijke missie van Rutgers University door het  
combineren van onderwijs en hulpverlening aan mensen in een achterstandspositie. Ze 
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bieden ook direct de mogelijkheid om klinische activiteiten toe te passen in best practices in 
psychiatrische rehabilitatie. 
De trekkers presenteerden de volgende projecten aan ons: 
 
De State Hospital Evidence-based Practice Consultation Initiative 
Een project van de afdeling, dat wordt gefinancierd door de New Jersey Division of Mental 
Health Services (NJDMHS). De doelen van het project zijn het bevorderen van herstel 
georiënteerde competenties van medewerkers van state psychiatric hospitals en het 
ondersteunen van de ziekenhuizen bij het adopteren en implementeren van beleid en 
procedures op het gebied van psychiatrische rehabilitatie.  
 
Community Support Services 
Een ander project dat door de NJDMHS gefinancierd wordt, richt zich op het bieden van 
trainingen en ondersteuning aan Beschermd Wonen instellingen (supportive housing 
agencies) bij het bieden van Community Support Services. Deze rehabilitatiediensten zijn 
ontwikkeld om mensen met psychische beperkingen te helpen bij het verwerven van de 
vaardigheden en de hulpbronnen om met succes en naar tevredenheid in de maatschappij te 
functioneren en bij hun persoonlijk herstelproces. Meer specifiek is de focus van de 
Community Support Services (CSS) om individuen te helpen bij het bereiken en behouden 
van maatschappelijke rollen op het gebied van werk, leren, wonen en sociale contacten. 
 
Integrated Employment Institute 
Het Integrated Employment Institute is een programma van het Department of Psychiatric 
Rehabilitation and Counseling Professions, eveneens gefinancierd door de NJDMHS, dat 
zich richt op het bevorderen van betaald werk voor mensen met psychische beperkingen. 
Het instituut richt zich daarbij op het niveau van individuen, van organisaties en van 
systemen. De volgende doelen worden nagestreefd: 
1. het ondersteunen van individuen bij het bereiken en behouden van hun doelen op het 
gebied van betaald werk  
2. het ontwikkelen van een organisatiecultuur, -beleid en praktijken die betaald werk 
promoten  
3. het wegnemen van systeembelemmeringen en belangenbehartiging voor effectief beleid 
en effectieve praktijken en hulpbronnen. 
 
1.3  Onderzoek 
 
Als laatste onderdeel van het ochtendprogramma presenteerden verschillende 
stafmedewerkers kort hun onderzoeks- en innovatieprojecten: 

 Wellness for Life 

 Wellness Coaching  

 Developing a Peer Workforce 

 Employment within Housing  

 Trauma and Employment 

 IMR in State Hospitals 
 
In dit verslag staan we wat uitgebreider stil bij Wellness Coaching. Dit innovatieproject doet 
namelijk erg denken aan het Wellness-project ‘De ervaringsdeskundige als leefstijlcoach’ dat 
enige tijd geleden door het lectoraat Rehabilitatie in opdracht van Promens Care in Drenthe 
is uitgevoerd. 
 
Wellness Coaching is ontwikkeld als een workforce innovatie om mensen met psychische en 
verslavingsproblemen die een hoog risico hebben voor het krijgen van lichamelijke 
problemen of die al hebben, te leren begeleiden. 
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De ontwikkeling van het wellness coaching training curriculum is een samenwerkingsproject 
van de Collaborative Support Programs of New Jersey en het Department of Psychiatric 
Rehabilitation and Counseling Professions, Rutgers University. 
 
 

 
 
Swarbrick, M., Murphy, A., Zechner, M., Spagnolo, A., Gill, K. (2011). ' Wellness Coaching: A New Role for Peers', 
Psychiatric Rehabilitation Journal, Volume 34, No. 4, 328-331. 
 
Een wellness coach helpt een persoon een sterkte/zwakte analyse te maken met betrekking 
tot zijn/haar acht dimensies van wellness (spiritueel, beroepsmatig, intellectueel, sociaal, 
fysiek, omgeving, financieel, mentaal/emotioneel), om vervolgens de persoon te helpen 
duidelijk te krijgen wat hij/zij hoopt te veranderen of te verbeteren. 
Een wellness coach past de uitgangspunten en processen van gezondheidspromotie en 
coaching toe ter bevordering van een gezonde leefstijl. 
Er is een specifieke focus op de relevante factoren die een negatieve invloed hebben op de 
fysieke gezondheid, waar onder: 

 Lage niveaus van fysieke activiteit/inactieve leefstijl, 

 Gebruik van tabak en andere verslavende middelen, 

 Gebrek aan gezonde voeding en voedingsvoorlichting, 

 Monitoren van dieet en suiker voor diabetespreventie en zelfmanagement, 

 Mond- en gebitshygiëne, en 

 Het gebruik van medicatie die van invloed is op het metabolic syndrome, obesitas, en 
andere gezondheidscondities. 

 
Wellness coaching gaat uit van samenwerking; de coach helpt de person bij zijn/haar traject 
naar een succesvolle en beklijvende gedragsverandering. 
Wellness coaches bieden lange termijn individuele steun en bekrachtiging. In deze context is 
de coach een persoon die cliënten ondersteunt bij het bereiken van hun doelen door 
aanmoediging en het stellen van vragen. 
 
Nederlandse presentaties  
 
In de middag was het de beurt aan de Nederlandse delegatie om over hun onderzoeks- en 
innovatieprojecten en rehabilitatieonderwijs te presenteren voor een groep van ongeveer 30 
personen, bestaande uit medewerkers van het Department of Psychiatric Rehabilitation & 
Counseling Professions en andere geïnteresseerden van de universiteit en uit de praktijk (zie 
Bijlage voor handouts van de presentaties). Geïnteresseerden die niet lijflijk aanwezig 
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konden zijn, konden via een telefoonverbinding de presentaties volgen vanaf een eigen 
locatie. 

 
 

Lies Korevaar presenteerde kort de Hanzehogeschool Groningen, University of Applied 
Sciences, waarna hij het lectoraat Rehabilitatie introduceerde en een overzicht gaf van de 
lopende en afgeronde onderzoeks- en innovatieprojecten van het lectoraat. Ook gaf hij een 
overzicht van het rehabilitatieonderwijs binnen de Academie voor Sociale Studies en van de 
AD Ervaringsdeskundige in de Zorg. Opvallend waren de vele overeenkomsten, zowel  wat 
betreft de onderzoeksprojecten als het onderwijs, tussen het Department of Psychiatric 
Rehabilitation & Counseling Professions en het lectoraat Rehabilitatie. Groot verschil was dat 
in de VS veel van het onderwijs online wordt aangeboden. Dit heeft vooral te maken met de 
grote reisafstanden die in de VS moeten worden afgelegd. Ook was opvallend dat de 
scholing in ervaringsdeskundigheid vooral gericht is op de functie van Peer Support Provider, 
eigenstandig of als onderdeel van een team van professionals en niet op andere functies die 
ervaringsdeskundigen kunnen vervullen, zoals adviseur van het management, innovator van 
de zorg, e.d. 
 
Vervolgens presenteerde Jacomijn Hofstra het Europese (ImpulSE) en het Nederlandse 
Begeleid Leren project (RAAK). De ontwikkeling van een toolkit met Begeleid Leren diensten 
voor professionals die dergelijke diensten aan studenten met psychische problemen willen 
aanbieden, staat in beide projecten centraal. Het viel op dat het Department of Psychiatric 
Rehabilitation & Counseling Professions een zelfde soort project uitvoert. Vanuit het 
Europese project wordt een netwerk voor professionals/organisaties die zich bezighouden 
met Begeleid Leren opgericht. Een aantal mensen uit het publiek gaf aan hier graag lid van 
te worden. 
 
Franca Hiddink gaf een presentatie over de Impulscursus en de cursus Kieskeurig. Beide 
cursussen zijn afgeleid van de methodiek van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). 
De Impulscursus is een cursus waarbij studenten met psychiatrische beperkingen (opnieuw) 
een keuze maken voor een vervolgstudie. De cursus duurt 12 dagen en wordt verzorgd op 
de locatie van Sociale studies van de Hanzehogeschool.  Het accent ligt op de begeleiding 
bij het kiezen van een juiste studie, maar tijdens de cursus worden tevens algemene 
studievaardigheden getraind. Zo oefenen de studenten in het contact maken met 
medestudenten, presenteren, feedback geven en ontvangen, samenwerken in een groep en 
zes uur actief aanwezig zijn in een lesgroep. De cursus wordt al vijf jaar verzorgd door het 
lectoraat en twee derde van  deelnemers maakt na het volgen van de cursus een keuze voor 
een opleiding. 
De cursus ‘Kieskeurig’ is in samenwerking met Wolfsbos, een middelbare school in 
Hoogeveen ontwikkeld, specifiek voor leerlingen met een vorm van autisme. 
Ook hierbij is het materiaal afgeleid van de module kiezen van de IRB. Het materiaal is 
echter veel meer gestructureerd en de taal is aangepast. Er is een leerlingenwerkboek, een 
docentenhandleiding en ondersteund materiaal beschikbaar. De cursus wordt op de eigen 
school door een eigen docent aangeboden in acht bijeenkomsten van twee uur. Na het 
volgen van de cursus kan ongeveer 70% van de leerlingen een goede keuze maken. 
Opvallend was dat de toehoorders aangaven dat het ‘kiezen’ bij hen niet in groepen wordt 
aangeboden en dat men de groep leerlingen met autisme niet tegenkomt bij het begeleid 
leren. Blijkbaar is er een scherpe scheiding in het ondersteuningsaanbod voor studenten met 
psychiatrische problematiek en studenten met autisme. 
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2  Begeleid Leren 

 
2.0 Inleiding 
 
 

                    
Wikimedia.org       Pixabay.com 
 
Wij hebben twee Begeleid Leren projecten bezocht in New Jersey waar we hebben 
gesproken met medewerkers en hun cliënten/studenten met psychiatrische beperkingen (in 
het vervolg aangeduid met ‘studenten’). De manier waarop studenten en medewerkers hun 
ervaringen en emoties met ons deelden heeft ons geraakt en geïnspireerd.  
De studenten die wij hebben ontmoet waren over het algemeen wat ouder (tussen de 25 en 
40 jaar). Zei vertelden dat juist toen hun psychiatrische-, en soms ook verslavings-, 
problematiek zich openbaarde zij niet in staat waren tot-, of in aanmerking kwamen voor 
extra opleiding. Velen hebben lange tijd het gevoel gehad dat ze ‘de boot gemist hadden’ als 
het gaat om het volgen van een opleiding. 
De medewerkers die we spraken waren zeer bevlogen. In beide projecten wordt gewerkt 
vanuit zogenaamde ‘mobiele teams’. De medewerkers hebben hun eigen caseload en 
zoeken de studenten op, op de plaats en het tijdstip dat de student het beste uitkomt. Ze 
gaan naar scholen en universiteiten en spreken af op de campus, maar ook bij 
fastfoodrestaurants of bij studenten thuis. Niet alleen is het bieden van ondersteuning bij het 
organiseren van ‘transport’ van en naar de  opleiding voor studenten een vast onderdeel van 
het hulpaanbod, maar ook voor de medewerkers zelf is reizen een vast onderdeel van hun 
werk. Er worden vele mijlen per auto afgelegd en buiten de reguliere werktijden wordt vaak 
nog contact gezocht met studenten.  
 
De twee projecten die zijn bezocht werden ons door Michelle Mullen aanbevolen. Ze zijn 
beschreven door Mullen en haar vakgroep als ‘best practices’ als het gaat om het aanbod 
gericht op Begeleid Leren in de staat New Jersey. 
De projecten maken deel uit van twee verschillende organisaties die hulp bieden aan 
cliënten met psychiatrische problematiek: L.E.A.R.N. is het project van het ‘St. Claires Health 
System’ in Denville en ‘SEd’ is het project van ‘Bridgeway’ in Elizabeth. 
 
 
2.1 L.E.A.R.N. St. Claire’s, Denneville 
L.E.A.R.N. staat voor Learning Enchancement And Resource Network. Medewerkers van 
L.E.A.R.N ondersteunen studenten bij alle aspecten die aan de orde zijn bij het behalen van 
persoonlijke doelen op het terrein van ‘leren’. We spraken binnen dit Begeleid Leren project 
met twee stafleden en vijf medewerkers en apart met vijf studenten. De medewerkers komen 
vanuit verschillende disciplines ( Onderwijs, psychologie, arbeidstherapie) maar zijn allen 
opgeleid in de PSRA ( Psycho-Social Rehabilitation Approach, dit is de Individuele 
Rehabilitatie Benadering -IRB- in Nederland). 
Hun case-load varieert van 15 tot 20 studenten. De ondersteuning wordt altijd individueel 
geboden. Eén medewerker vertelde dat hij met 12 verschillende colleges en universiteiten te 
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maken heeft. Dat betekent onder andere dat hij, als het gaat om het organiseren van steun 
vanuit de opleiding, hij met zeer veel verschillende personen en reglementen te maken heeft. 
De ondersteuning die medewerkers bieden bestaat uit hele praktische hulp, -  bijvoorbeeld 
bij het invullen van formulieren voor het verkrijgen van een studiebeurs of financiering van 
vervoer- , maar ook uit samen met de student een gesprek aan te gaan met het decanaat om 
extra voorzieningen te regelen voor studenten met een functiebeperking (denk aan extra tijd 
voor een tentamen of de mogelijkheid opnames te maken van colleges). 
Individuele vaardigheidstrainingen die geboden worden zijn zowel gericht op onderwijstaken 
als op persoonlijk functioneren. Naast het leren lezen van  studiehandleidingen, het maken 
van aantekeningen tijdens de les en sociale vaardigheden wordt ook aandacht besteed aan 
symptoom- management, coping- en stress-management. 
 
De studenten volgden zeer verschillende opleidingen, van een Highschool- programma tot 
een ‘on-campus’ universitaire opleiding, waarbij de student het eerste jaar verplicht op de 
campus woonde. 
 

 
 
 
2.2 L.E.A.R.N. Bridgeway, Elizabeth 
 

 
 

Na een korte introductie van de coördinatrice en vijf stafleden hebben we een gezamenlijke 
lunch gehad met staf en zes studenten. 
Het aanbod en de ondersteuning waren vergelijkbaar met het hierboven beschreven 
Begeleid Leren project. In Bridgeway zijn alle stafleden eveneens geschoold in de IRB. Ook 
hier spreken medewerkers individueel af met studenten en wordt ondersteuning geboden bij 
het verkrijgen van een opleidingsplek, het behouden en het afronden van een opleiding. Een 
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aantal medewerkers combineerde het Begeleid Leren project met Arbeidsintegratie 
(Supported Employment). Voor student en medewerker is het logisch om beide trajecten met 
elkaar te verbinden. Een baan is zowel een voorwaarde om een studie te kunnen volgen 
(veel studenten werken parttime om hun studie te kunnen bekostigen) als een doel na het 
afronden van de studie (een passende baan zoeken in aansluiting op de studie). 
De medewerkers hanteren bovendien dezelfde ondersteuningsmethodiek (PSRA > IRB).  
Studenten en medewerkers benadrukten het belang van een juiste bejegening van studenten 
en de bemoediging door medewerkers. Het stigma, waar studenten met psychiatrische 
problematiek  last van hebben is erg groot. Mede door een aantal schietincidenten van de 
laatste jaren door studenten op campussen en in universiteiten is de angst om openlijk te 
spreken over een psychiatrische diagnose enorm. Medewerkers vertelden dat zij zich 
aanpassen qua kledingstijl aan de studenten. In de kantine van de universiteit en op de 
campus wilden zij niet herkend worden als hulpverleners. Zij stellen zich ook voor als ‘vriend’ 
of ‘vriendin’ van de student aan medestudenten, mocht dit aan de orde zijn. Hulpverleners 
rijden om die reden ook met hun eigen auto en niet met een auto ‘van de zaak’. 
Indien studenten recht hebben op extra voorzieningen, krijgen zij hiervoor een symbool op 
hun studiepas. Docenten krijgen geen informatie over de functiebeperking van de student, 
alleen over het recht dat de student heeft op de extra voorziening.  
Voor de aanwezige studenten was het zeer bevrijdend om tijdens deze lunch zoveel 
herkenbare verhalen van elkaar te horen. Een groepsaanbod, zoals de MOSS groep (‘Met 
Onderlinge Steun Studeren’; een logenotengroep voor studenten met een psychiatrische  
beperkingen) en de cursus IMPULS ( een groepsgericht aanbod voor het maken van een 
studiekeuze voor jongeren met een psychiatrische beperking) zoals dat in Groningen op de 
Hanzehogeschool wordt aangeboden kenden zij niet. Het leek hen een goed idee dit binnen 
hun eigen projecten aan te bieden, ware het niet dat ook hier weer ‘transport’ een extra 
drempel vormt…. 
 
Studenten van beide projecten benoemden zonder uitzondering, het belang van goede 
ondersteuning bij het studeren. “Je krijgt weer zelfvertrouwen, nieuwe sociale contacten en je 
leert niet alleen van de lesstof, maar je leert ‘leren’ en je leven weer invulling geven. Begeleid 
Leren biedt bovenal perspectief!” 
Zoals een student afsluitend samenvatte:”Instead of a dead end road, now, I can follow my 
own way!”  
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3  Cognitive Remediation 
 
 
3.0 Inleiding 
 
Veel mensen met psychische beperkingen hebben problemen met cognitieve functies als 
plannen, concentreren en herinneren. Problemen op het gebied van cognitief functioneren 
kunnen gepaard gaan met problemen in het functioneren op andere gebieden zoals werk en 
sociale relaties (Green et al., 2004).  
 
Om het cognitieve functioneren (en uiteindelijk ook het functioneren op andere gebieden) 
van deze groep mensen te verbeteren is aan de Rutgers universiteit door Michelle Mullen en 
Derek Malenczak een training ontwikkeld genaamd cognitive remediation. Hieronder verstaat 
men een training die gericht is op cognitieve verbetering, met gebruikmaking van 
wetenschappelijke principes van leren, met het uiteindelijke doel het dagelijks functioneren te 
verbeteren (McGurk et al., 2013). De training van de Rutgers universiteit is gebaseerd op 
een training van Dr. Beth Twamley die speciaal ontwikkeld is voor mensen met schizofrenie 
en meer gericht is op de arbeidscontext. Mullen en Malenczak hebben enige aanpassingen 
gedaan aan het materiaal zodat het te gebruiken is voor mensen met psychiatrische 
problematiek in het algemeen en ook is het materiaal nu meer gericht op de 
onderwijscontext.  
 
Deze nieuw ontwikkelde training wordt momenteel door middel van een Randomized 
Controlled Trial onderzocht op effectiviteit. Het onderzoek is als volgt opgezet: één groep 
studenten met psychische problemen van de Rutgers universiteit volgt de volledige 
interventie (dwz 12 bijeenkomsten van een uur met een specialist op het gebied van cognitief 
functioneren, zie volgende paragrafen voor meer informatie over de training) en één groep 
studenten met psychische problemen volgt helemaal geen interventie. Beide groepen vullen 
op meerdere momenten (bij aanvang, en na 4, 8 en 12 maanden) een vragenlijst in over 
onder andere hun cognitieve functioneren, hun symptomen en zelfvertrouwen. De voorlopige 
resultaten tonen de effectiviteit van deze cognitive remediation interventie aan op het gebied 
van (zelf gerapporteerd) zelfvertrouwen, ervaren problemen op school, en het gebruik maken 
van cognitieve strategieën. Er is (nog) geen bewijs gevonden dat de interventie leidt tot een 
verbetering in cognitief functioneren (gemeten door een gestandaardiseerde test).  
 
Mogelijk willen wij deze training ook gaan aanbieden (en onderzoeken) vanuit het lectoraat 
rehabilitatie. Vandaar dat wij een tweedaagse scholing over de training hebben gevolgd bij 
Michelle Mullen en Derek Malenczak. In de volgende paragrafen volgt meer informatie over 
de opzet en inhoud van de training. 
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3.1 Opzet training 
 
Op de eerste dag zijn we ingegaan op de opzet van de training en wat de randvoorwaarden 
zijn voor het uitvoeren van een dergelijke training.  
 
Opzet van de training 
 
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1-1,5 uur met een specialist op het gebied van 
cognitief functioneren. Tijdens deze bijeenkomsten worden academische doelen van de 
student geformuleerd en wordt steeds vastgesteld welke vaardigheden de student nodig 
heeft om deze doelen te bereiken. Verder wordt ingegaan op strategieën die studenten 
zouden kunnen  helpen bij het verbeteren van hun cognitieve beperkingen en worden deze 
vaardigheden en strategieën geoefend. Voorbeelden van oefeningen zijn: kaarten op alfabet 
sorteren; een planning maken en deadlines schrijven in een agenda  
aan de hand van een studiehandleiding; en woordzoekers maken.   
 
De volgorde van de onderwerpen die centraal staan in de bijeenkomsten staat vast. Het is zo 
opgebouwd dat de onderwerpen elkaar logisch opvolgen en dat er een oplopende 
moeilijkheidsgraad is in de oefeningen. Er kunnen dus geen onderwerpen verwisseld of 
uitgehaald worden. 
 
De bijeenkomsten duren tussen de 60 en 90 minuten. Dit is krap en deze tijd moet dan ook 
echt worden benut voor de oefeningen. Er is weinig tijd voor ‘social talk’. Er wordt 
geadviseerd om niet meer dan drie bijeenkomsten met studenten per dag te plannen. Voor 
de trainer zijn het namelijk best vermoeiende bijeenkomsten. Verder wordt aangeraden om 
alle oefeningen goed met elkaar te oefenen om ze goed in de vingers te krijgen. 
 
De deelnemer krijgt na iedere bijeenkomst oefeningen mee voor thuis. Dit zijn geen 
arbeidsintensieve oefeningen, maar vaak opdrachten als: check je agenda iedere dag; vul je 
agenda in; oefen met aandacht houden bij een gesprek enzovoort. 
 
De trainer schrijft na iedere bijeenkomst een kort verslag waarin hij o.a. noteert hoe de 
sessie verliep en of de deelnemer de oefeningen thuis heeft gedaan. Verder maakt de trainer 
een kopie/foto van de door de deelnemer ingevulde werkbladen zodat de gegevens goed 
bewaard blijven en later nog eens geraadpleegd kunnen worden. 
 
Randvoorwaarden voor de training 
De bijeenkomsten moeten plaatsvinden in een rustige ruimte met een tafel en stoelen. Dit 
kan op een universiteit zijn, in een bibliotheek, in een wijkcentrum etc. Het benodigde 
materiaal voor de bijeenkomsten bestaat uit: een iPad (met verschillende spelletjes), map 
met handouts, een pen, en materiaal voor de oefeningen (kaarten etc).  
 
De trainer moet een master titel hebben, veel kennis over executief functioneren en moet 
flexibel kunnen zijn (als de student zich echt niet goed voelt, dan de bijeenkomst gebruiken 
om hierover te praten en de interventie naar de volgende bijeenkomst verschuiven).  
 
Qua financiering moet je rekening houden met personele kosten, reiskostenvergoeding voor 
de studenten, en een geldelijke beloning voor de studenten voor het invullen van de 
verschillende vragenlijsten (bij uitvoeren van een parallel onderzoek (in NJ: 600 000 dollar 
voor drie jaar; studenten ontvangen 125 dollar ter compensatie).  
 
Voor het werven van deelnemers aan de training moet veel tijd worden uitgetrokken en er 
moet goed nagedacht worden over hoe je de doelgroep benadert (qua bewoording en 
communicatiemiddel). Op de Rutgers universiteit werd vooral gewerkt met het ophangen van 
posters op de verschillende faculteiten.  
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Het is raadzaam om de bijeenkomsten iedere week op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip 
te plannen. Op deze manier worden de bijeenkomsten een vast onderdeel van iemands 
weekplanning en dit verkleint de kans dat de bijeenkomst wordt vergeten.  
 
3.2 Inhoud training 
 
Op de tweede scholingsdag heeft Derek Malenczak, de ontwikkelaar en momenteel de enige 
trainer in cognitieve remediatie aan de Rutgers universiteit, ons per module uitleg gegeven 
over de inhoud en werkwijze. Ook hebben we enkele oefeningen zelf uitgevoerd. 
 

 
 
De training bestaat zoals gezegd uit 12 modules die logisch op elkaar voortbouwen. Voor de 
modules en de oefeningen geldt een oplopende moeilijkheidsgraad. De opzet van iedere 
module of bijeenkomst is hetzelfde: er wordt begonnen met een terugblik op de oefeningen 
voor thuis, dan wordt het onderwerp van de betreffende bijeenkomst geïntroduceerd en 
vervolgens worden er enkele oefeningen gedaan. Tot slot wordt het ‘thuiswerk’ besproken.  
 
Alvorens met de echte training te starten is er een kick off bijeenkomst met de deelnemer 
waarop wordt vastgesteld wat de grootste hindernissen zijn voor de deelnemer qua studeren. 
Naar aanleiding hiervan worden er leerdoelen geformuleerd. Deze leerdoelen worden in de 
volgende bijeenkomsten regelmatig geëvalueerd. Verder wordt de gang van zaken uitgelegd 
en bespreekt de trainer een aantal ondersteuningsmogelijkheden op school/universiteit voor 
studenten met psychiatrische problemen. Na deze kick off bijeenkomst volgen er 12 
bijeenkomsten, verdeeld over 12 weken. Hieronder staat per bijeenkomst aangegeven welke 
onderwerpen centraal staan.   
 
Deel 1: Prospectief geheugen 
Bijeenkomst 1. Inleiding en het gebruiken van een agenda 
Bijeenkomst 2. Prospectief geheugen (Agenda’s, lijstjes, taken aan elkaar relateren) 
Bijeenkomst 3. Korte termijn prospectief geheugen, aandacht houden bij een gesprek 
 
Deel 2: Aandacht en concentratie 
Bijeenkomst 4. Aandacht houden bij een gesprek en bij een taak 
Bijeenkomst 5. Aandacht houden bij een taak 
 
Deel 3: Verbaal leren en geheugen 
Bijeenkomst 6. Verbaal leren en geheugen/ namen leren 
Bijeenkomst 7. Verbaal leren en geheugen 
Bijeenkomst 8. Verbaal leren en geheugen/aantekeningen maken 
 
Deel 4: Cognitieve flexibiliteit en problemen oplossen 
Bijeenkomst 9.Cognitieve flexibiliteit en problemen oplossen 
Bijeenkomst 10. Cognitieve flexibiliteit en problemen oplossen 
Bijeenkomst 11. Cognitieve flexibiliteit, problemen  oplossen en plannen 
Bijeenkomst 12. Integratie van vaardigheden, herhaling van het geleerde en de volgende 
stappen 
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Ervaringen van enkele deelnemers 
Met een drietal studenten hebben wij gesproken over de training. Zij waren allemaal 
enthousiast en waardeerden vooral: 

 De actieve werkvormen tijdens de bijeenkomsten, zoals kaarten, spelletjes op de 
computer, woordzoekers maken, agenda’s invullen. Door de verschillende 
oefeningen die ze moesten doen werd het niet saai en bleef het leuk om naar de 
bijeenkomsten toe te gaan. 

 De praktische toepasbaarheid van de aangereikte strategieën. Vooral de ‘flash cards’ 
werden geprezen. Dit zijn kaarten waarop op de ene zijde een woord/begrip wordt 
geschreven dat men moet kennen en op de andere zijde de bijbehorende definitie of 
formule. Met behulp van deze kaarten kan men zichzelf gemakkelijk ‘overhoren’ ter 
voorbereiding op een toets. 

 De duidelijke instructies die gegeven werden door de trainer. 
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Slotbeschouwing 
 
Het werkbezoek aan rehabilitatieactiviteiten heeft een hoeveelheid aan informatie opgeleverd 
over de stand van zaken anno 2015 op het gebied van rehabilitatie. In willekeurige volgorde 
willen we een aantal punten noemen die volgens ons ook van belang zijn voor de 
Nederlandse situatie: 
 
Tijdens onze bezoeken realiseerden we ons dat met name op twee belangrijke punten het 
onderwijssysteem in de VS wezenlijk verschilt met dat van Nederland. Op de eerste plaats is 
dat de afstand die leerlingen en studenten moeten afleggen om bij een school, opleiding of 
universiteit te komen, - die is bijna altijd groot in de VS, vandaar alle schoolbussen -, en op 
de tweede plaats is de financiering vanuit de overheid in vervolgonderwijs in de VS relatief 
gezien zeer mager in vergelijking met Nederland.   
              
Een voltijdsopleiding aan een college of universiteit is, zeker met verblijf op de campus, voor 
Nederlandse begrippen ‘extreem duur’. Collegegeld van $15.000 is zeer gangbaar. Wel is 
het mogelijk, indien je aan de toelatingseisen voldoet, om fondsen aan te schrijven die extra 
financiering bieden. Maar het initiatief en de organisatie hiervan is de verantwoordelijkheid 
van de student zelf en zijn of haar ouders/verzorgers.  
 
Het deeltijdonderwijs is in de VS veel gangbaarder en de mogelijkheden (digitaal-) 
afstandsonderwijs te volgen zijn, om die reden, veel gebruikelijker dan in Nederland. Als 
student in de VS kun je door het volgen van losse modules een volledig diploma goed bij 
elkaar ’studeren’ en telkens per onderdeel de financiering regelen. In Nederland kun je 
weliswaar ook  deelcertificaten en diploma’s halen bij de L.O.I. of de ‘Open Universiteit’, 
maar je kunt dat maar voor een beperkt aantal opleidingen. Het aanbod flexibel hoger 
onderwijs voor volwassenen vanuit reguliere hogescholen en universiteiten in Nederland is 
zeer beperkt (Rinnooy Kan, 2014). 
 
Wat ons verder opviel waren de vele overeenkomsten, zowel  wat betreft de 
onderzoeksprojecten als het onderwijs, tussen het Department of Psychiatric Rehabilitation & 
Counseling Professions en het lectoraat Rehabilitatie. Wel is het zo dat in New Jersey de 
onderwijsprogramma’s grotendeels online worden aangeboden. Dit heeft als voordeel dat 
mensen voor wie het lastig is om naar de universiteit te komen vanwege bijvoorbeeld de 
reistijd het onderwijs thuis kunnen volgen.  
 
Een ander verschil met de Groningse situatie is dat de scholing in ervaringsdeskundigheid 
vooral gericht is op de functie van Peer Support Provider, eigenstandig of als onderdeel van 
een team van professionals en niet op andere functies die ervaringsdeskundigen kunnen 
vervullen, zoals adviseur van het management, innovator van de zorg, e.d. 
 
Wat betreft de training in Cognitive Remediation zijn wij van mening dat die ook nuttig kan 
zijn voor onze studenten aan de Hanzehogeschool. Vooral de oefeningen in het gebruiken 
van een agenda en het maken van een planning lijken ons zeer relevant. We zijn dan ook 
van plan het trainingsmateriaal te gaan vertalen naar het Nederlands en het als pilot aan te 
bieden aan enkele studenten. 
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Supported Education

in the Netherlands

Rutgers University, June 22nd 2015

Presenter: Lies Korevaar

Overview Supported Education

• History of SEd in the Netherlands; 
Lies Korevaar 

• Future SEd projects

• Q & A

History of Supported Education 

in the Netherlands

1999

• No or little (structural) attention  for the life 
area of learning in the MH Care System / 
Psychiatric Rehabilitation

• No or little (structural) attention  for students 

with  psychiatric disabilities in regular 
educational settings

2015

• Mental Health Research

• Economic issues

• Educational issues

• Student’s point of view

From mental health

research:
• Most college students are young adults

• Young adulthood represents a high risk 
developmental stage for the onset of psychiatric 
symptoms 

• Typical onset for many serious mental illnesses is 
between ages 17-25, as most adults are beginning  
higher education & careers
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Hanze University Groningen, 

Research Department of 
Rehabilitation

Economic issues...

• Increasing #’s of young adults attend college;   
college degrees are required for success

• Early-onset psychiatric disability contributes to 
under- and unemployment through its effects on 
education

• People with psychiatric disabilities who enter the 
labour market, most of the time, end up in low-paid 
jobs

Educational issues...
• Early school leaving is a big problem in Europe

• An estimated 6% of students in Higher Education 
report psychiatric symptoms serious enough to 
need mental health services (2001/2005)

• Emotional/psychological disabilities constitute 
the largest disability group

• 50% of them need extra support to finish their 
education

• Yet on most colleges, students with psychiatric 
disabilities can’t get appropriate services

Hanze University Groningen, 

Research Department of 
Rehabilitation

From a person’s 

point of view
(recovery)

Recovery Process
Recovery is the process of self-discovery 

and change as one grows beyond the 

catastrophe of mental illness 

It is a way of living a satisfying and 

meaningful life with or without limitations 

caused by the illness

The role of student (most of the time) supports the 

recovery process of the (young) adult with 

psychiatric disabilities
Anthony, 1990

Mission of SEd

To help (young) adults with psychiatric 

disabilities to choose, get and keep

regular education

(Unger & Anthony, 1992)

Through….

preparation, assistance and support 

(on-site & mobile)

to individuals with a psychiatric disability

who wish to pursue post-secondary education 
or training,

following a psychiatric rehabilitation model
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SEd: the link between 
psychiatry and education

Psychiatry                     SEd                        Education 

Patient =>Client/consumer =>Citizen => Learning =>   Student 

The Supported Education

Center of Expertise

Aim of the Center

To develop  products and services for 

and provide information to 

students, clients, family members,

educational staff and MH practitioners

about studying with a psychiatric

disability

16

Activities of the Center 

• SEd initiatives and programmes in ± 20 cities or regions

• Five national SEd conferences

• Website www.begeleidleren.nl (Begeleid Leren = Supported Education)

• ± 25 articles in journals; 2x a special issue in Journal of Rehabilitation, ±
80 presentations & workshops

• Dissertation about SEd (in Dutch, English summary)

• Interest from and contacts with other (European) countries: Belgium, 
England, Norway, Portugal, Sweden, Czech, Australia, New Zealand, South 
Africa 

• SEd courses for MH practitioners and Educational staff

• Workshops for students

• Studying with Support Project 2004-2005 

• Studying with Autism in Higher Education Project (2006-2007)

• Good Practice study (2008-2009)

• Studying with a disabilty at the Hanze University Groningen (2010-2012)

17

www.begeleidleren.nl

Recent & Current projects
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Decision making course
modified for highschool students with autism

Getting & Keeping

Onsite & Mobile Support

General support services

Functional Assessment (FA)
• What are the skills you need to be successful and satisfied at 

school?

Resource Assessment (RA)
• What are the resources you need to be successful and satisfied

at school?

Skills & Support

Educational Goal

Success + Satisfaction

Skills+Support Skills+Support

FA RA FA RA

“To tell or not to tell”

Disclosing

Peer Support group for students 
with psychiatric disabilities
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Handbook Supported Education National Supported Education 

project

+

European Supported Education 
project

28

Q & A

Future SEd projects

Research & Innovation 
projects

• Randomized Controlled Trial

• Evaluation study Disclosure

• Cognitive Remediation

• ?
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A B C 

of 
Supported Education

12 13 14 of Treatment

A B C of Supported Education

www.supportededucation.eu

www.supportededucation.eu/conference

www.begeleidleren.nl

ImpulSE project 2013-2016 36

Q & A
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ImpulSE:
Supported Education for 
people with psychiatric 

disabilities

Jacomijn Hofstra

Project team

• Mette Kolbjørnsen 

• Evan Toft

• Martin Fojtíček 

• Klara Bratovska

• Lucia Oliveira

• Luis Sa Fernandes
ImpulSE project 2013-2016 3

ImpulSE: Aim 1

1. Development of a toolkit for Supported Education 
services for students with psychiatric disabilities

• Target group: e.g. tutors, teachers, trainers, 
counsellors, mental health workers, managers

• The joint development of the toolkit will be done 
in English. The partners will then develop 
versions in their respective languages, for use ‘at 
home’

ImpulSE project 2013-2016 5

ImpulSE: Aim 2

2. Establishing a European Network

• A European Network on Supported 
Education (ENSEd) will be initiated, 
starting with a first International 
Conference on Supported Education

• Each partner finds himself a national and 
an international partner

• Partners outside Europe are welcome!

ImpulSE project 2013-2016 6
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– Literature review: 
Both peer reviewed and ‘gray’ publications
> Little SEd literature available in the four countries

– Questionnaires from experts in SEd
• Norway: 10

• Portugal: 3
• Czech Republic: 4

• The Netherlands: 13

– Interviews with focusgroups (students with p.d.): 
• Norway: 6 

• Portugal: 8
• Czech Republic: 7

• The Netherlands: 6

Activities
1. Assessment of barriers

“What hinders (young) people with 
psychiatric disabilities in going 

(back) to school?”

• Three categories of barriers

�Personal barriers

�Barriers related to the educational 
environment

�Barriers related to the social environment

Hanze University Groningen / 

Department of Rehabilitation

Results
Barrieres when Choosing

Personal barriers Barriers in educational 

environment

Barriers in social 

environment

Choose • Earlier negative 

experiences with 

going to school

• Lack of self-

esteem

• Fear of being 

stigmatized

• Self-stigma

• Difficulties with 

choosing

• Lack of financial 

means

• Lack of support/clear 

information at the school 

• No match between 

educational offer and 

student’s needs

• Lack of information about 

support services

• Unfamiliarity with support 

services among staff

• Unclear and vague 

information about support 

services

• Lack of financial, 

emotional and practical 

support from family

• Lack of emotional and 

practical support from 

mental health 

professionals

• Stigmatization by 

mental health 

professionals

• Lack of cooperation 

among educational, 

medical and social 

services Hanze University Groningen / 

Department of Rehabilitation

Barriers when getting

Get • Presence of 

(residual) 

symptoms 

and side 

effects of 

medication

• Fear of 

failure

• Difficulties with 

application 

procedure

• Several 

institutions 

involved and no 

communication 

between them

• Fear of being 

stigmatized

• Lack of 

knowledge 

about rights of 

people with 

psychiatric 

disabilities

Hanze University Groningen / 

Department of Rehabilitation

Personal barriers Barriers in educational 

environment

Barriers in social 

environment

Barrieres when keeping

Keep • Direct 

consequences of 

psychiatric 

disability

• Difficulties with 

executive 

functioning skills

• Lack of self-

esteem

• Dilemma of 

disclosure

• Feeling of 

stigmatization

• Lack of support

• Inflexible structure of 

the school system

• Lack of understanding, 

expertise and empathy 

of staff

• Little or no support 

from fellow students

• Stigmatization/discrimin

ation by fellow-students

• Stigmatization/discrimin

ation by teachers

• Little or no support 

from family and

friends

• Little or no support 

from mental health 

professionals

Personal barriers Barriers in educational 

environment

Barriers in social 

environment
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What helps?

Choose • Clear information about available support services at school

• A decision making course

• Support from social environment

Get • Support from mental health professional with the application procedure 

and with finding special arrangements

• Information about what to do, where to find information and where to go 

with questions

Keep • Frequent personal contact about study related issues with SEd 

professional

• Flexible school system

• Peer support group

• Support with disclosing ones psychiatric background

Hanze University Groningen / 

Department of Rehabilitation

Activities
2: Social / Resource map 

• Development of a Social Map for Supported 
Education by assessing the resources on a 
regional and national level, needed to 
remove the barriers. 

• Identified stakeholders as potential 
resources are: Educational Organisations, 
Mental Health Organisations, Consumer & 
Family Organisations, Financial Aid & Social 
Security Organisations, Reintegration 
Organisations. ImpulSE project 2013-2016 14

Activities
3. Good practices

• Based on the barriers assessment, the 
available resources and the developed 
methods/approaches, all partners 
describe their own good practice(s). 

• These had to be worth transferring and 
exploiting in different contexts and 
environments by new users.

Hanze University Groningen / 

Department of Rehabilitation

Outcome: 

Toolkit, including user manual

1. Introduction
-Background (numbers and facts)

-Philosophy

>Mission

>Principles

>Target group

>What hinders?

>What helps?

ImpulSE project 2013-2016 16

Toolkit
2. Choose-get-keep interventions

Choose-get: decision making course

Keep: 

-Functional assessment: Skills inventory 
educational settings

-Resource assessment: Resource inventory 
educational settings

-Disclosure

-Peer support group

-Support for educational staff

Toolkit

3. Implementation manual
-Introduction

-Involvement of stakeholders

-Needs assessment

-Resource scan/ social map

-Good practices

-Communication plan

-Information brochures (students, family, mh-
practitioners etc)

-Staff training

-Sustainability (quality, evaluation and finances)
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Toolkit

• Toolkit will be freely available at:

• www.supportededucation.eu

• The website will include pages in other languages 
than English (specific country information). 

• Also, an e-mail list of interested persons will be 
created, to send them newsletters.

Hanze University Groningen / 

Department of Rehabilitation

ENSEd
European Network on Supported Education

• Aim: to raise awareness in the EU about the educational 
needs of (young) adults/students with psychiatric 
disabilities and for services that are in place to help to 
remove the barriers for this target group. 

• http://www.supportededucation.eu/?page_id=534

• The starting conference of  ENSEd will take place on 
November 16-17 2015, in Groningen.  

ImpulSE project 2013-2016 20

Conference website

• http://www.supportededucation.eu/conf
erence/

Hanze University Groningen / 

Department of Rehabilitation

ImpulSE project 2013-2016 23

Q & A
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Two 

decision making courses 

Rutgers University NJ – USA

June 22 2015

Franca Hiddink, MRc

NAOMIE
student with a severe depression

NAOMIE
• I don’t know which educational 

programme to choose
• Is it possible to restart my previous

study?
• I have problems concentrating
• How can I handle this at school? 
• How can I prevent isolation from other 

students? 
• What do I tell about myself at school. To 

whom?
• Can I finance my study?

Decision making course

Goal 
To help young adults with psychiatric 
disabilities who dropped out of school to 
choose and get  regular education

1. Making an informed choice  & setting 
an Educational goal

2. Preparing for the educational setting of 
preference

PROGRAM

1. Making an informed choice

• Identifying personal criteria

• Describing alternative educational environments

• Choosing a college-university (making a decision)

• Setting an Educational goal

Hanze University Groningen  

Department of Rehabilitation

PROGRAM
2. Preparing for the educational setting of 
preference

• Disclosure

• Identifying expected barriers

• Select and train critical skills

• Select and organize needs and resources 
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PERSONAL CHARACTERISTICS
5 courses at Hanze University Groningen

• 51 participants; male: 30  female: 21

• Age: 17- 37 year

• Living situation: living independently; living together with 
family or friend; supported housing; hospital/clinic

• Diagnoses: schizophrenia; affective disorder; personality 
disorder; anorexia nervosa; autism

• Duration of contact with Health Care: 1-16 years

• Medication: 70%

• Education (before start): Primary education 31%; 

Secondary education 53%; Tertiary education 16%

Hanze University Groningen  

Department of Rehabilitation

RESULTS
STUDENTS (n=51) 

• 35 completed the course (69%)

• 28 made a choice for further education (55%)

• 7 chose for work or another short course (14%)

FURTHER EDUCATION

Secondary school for adults

Community College: Nurse; Cook; Beauty specialist 

University of Applied Sciences: Social Work; Law; 
Physiotherapy; Economics; International business; 

Laboratory worker; Hotel management

University: International Business

NAOMIE

AFTER ATTENDING THE COURSE

• I choose to restart my previous education, 

• But at a different college I visited two Colleges and know 
how they can support me

• I know what and how to tell students & staff about my 
mental illness (disclosure)

• I have practiced with note taking and tape recording

• I am eligible for financial support from the government

Hanze University Groningen  

Department of Rehabilitation

CHOOSY

• Highschool request: 

Develop an easily transferable module for
highschool students with autism to help them
making an informed choice for further education

• The module is based on the decision making course

WHY CHOOSY?
Making choices is difficult !

For all high school students

• You have to know yourself, defend your
choice

• Knowledge of strengths and weaknesses

• There are too many study opportunities

• Difficult to imagine a study based on virtual 
information

WHY CHOOSY?
Making choices is difficult !

Challenges for young people with autism
starting at college or university

• Lack of support parents and teachers

• Difficulties with performing in large groups

• More self confidence needed
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WHY CHOOSY?
Making choices is difficult!

• How to get access to the right information 
about the study? ( program-skills-support)

• If you make the wrong choice, it will cost:

– Time

– Money

– Frustration

– Lower self confidence

No further education > Lack of perspective !

BARRIERS 

for students with autism
COGNITIVE

• Information 

Processing 

• Distinguish main and 

side issues 

• Make connections 

• Abstraction Power 

• Planning 

• Flexibility

BEHAVIOUR

• Social interaction 

difficulties

• Communication 

challenges 

Use of language: 

literally <> figuratively

• Tendency to engage in 

repetitive behaviors

Hanze University Groningen/ 

Department of Rehabilitation

Modifications

• Structuring the program
– Qualified teachers

– Manage expectations

• Modify assignments for students
– Clear and concrete

– Unambiguous language (not figuratively)

– Fixed structure 

• Available time
– 16 hours in stead of 72 hours

Hanze University Groningen/ 

Department of Rehabilitation

Modifications

• Individual attention
– Selecting appropriate university students

– University students supported high school students 

• Selection of target group 
– Teachers and school counselors

• Involvement of ‘significant others’ 
(parents, friends, teachers)

– Avoid stigma (using word ‘autism’ was not appropriate) 

• Evaluate outcomes
– No representative follow-up study

Hanze University Groningen/ 

Department of Rehabilitation

RESULTS

STUDENTS

• 18 out of 22 students made a choice for further
education

• Individual contact was valued, in particular contact 
with university students

• Students know better how to present themselves

PARENTS - CARETAKERS

• Extra attention and time was valued very much!

• Better motivated choices

SCHOOL - INTERNET

• Ready to use manual (Choosy) for high school 

students with autism and teachers
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PSR Education
Rutgers University

22nd June 2015
Lies Korevaar

PSR: HOW WE SEE IT
Approach: Attitude and Technology
Developmental component of mental health care
Set of professional skills and interventions
Usable in any service, programme, facility by skilled professionals
Under-used in present practice

Psychiatric Rehabilitation Technology
• Assessing Readines
• Developing Readiness
• Diagnosis
• Setting an Overall Rehabilitation Goal
• Functional Assessment
• Resource Assessment
• Planning
• Planning for Skills Development
• Planning for Resource Development
• Intervention
• Developing Skills
• Developing Resources

Dissemination of PSR
Starting a Training Institute in 1992
Rehabilitation ’92 Foundation
(next to two other institutes)

Study trips to the USA 
(New York State & BU)

Train the trainers
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Educational aim of the Center
To develop and implement a Rehabilitation 
Education programme within the School 
of Social Work and the School of Nursing

Integrating PSR into standard professional 
education

Undergraduate Education (bachelor)
• PSR is a Theme in the Schools
• Major 
1st year:  PSR knowledge + attitude (4 Cr)
2nd year: PSR skills (4 Cr)
3th year: PSR internship (1 year)
4th year: PSR deepening course (30 Cr) +

PSR bachelor thesis
• Minor for students of other schools (30 Cr)
• International Exchange Program for Students

Graduate Education
2- years Master Rehabilitation Counseling => 
Post-bachelor course: 
• Expert (working with consumers)
• Coach (coaching of colleagues)
• Innovator 
• Consultant + Advisor (of PSR implementation)
• Professional
• (Researcher)

PSR course in the European Master Social Work

Handbook Rehabilitation for 
Health & Welfare
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