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Psychische problemen komen het
meest voor (na dyslexie/dyscalculie)

Waar hebben studenten met
psychische problemen last van?

Centrum Hoger Onderwijs Informatie, november 2010

www.choi.nl
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Psychiatrische aandoeningen

Belemmeringen

Stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Psychose/schizofrenie
Persoonlijkheidsstoornissen
Eetstoornissen
Verslavingsproblematiek
Autisme
ADHD

• Cognitief
• Sociaal-emotioneel
• Omgeving
• Aandoening/ziekte
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Cognitieve beperkingen
•
•
•
•
•
•
•

Sociaal-emotionele belemmeringen

Aandacht en concentratie
Geheugen: inprenten, herinneren
Ordenen
Plannen
Problemen oplossen
Handelen
Nemen van initiatief

Onder andere:
• Samenwerken
• Contact leggen en onderhouden
• Presenteren
• Angst voor stigma en discriminatie
• Laag zelfvertrouwen
• Omgaan met stress
• Reageren op feedback
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Omgevingsinvloeden

Aandoening

• Onbekendheid met, ontbreken van,
onvoldoende gebruikmaken van
ondersteuningsmogelijkheden

Fluctuerende aard van de aandoening
Bijwerkingen medicatie
•
•
•
•
•

• Omgevingsproblemen die een (extra)
belasting kunnen zijn: financiën woonsituatie – familie - stigma
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Sufheid
Vermoeidheid
Droge mond, erge dorst
Wazig kijken
Trillen van de handen
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Wat te doen?
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Begeleid Leren
Studenten met psychische beperkingen

Toolkit Begeleid Leren

helpen beter te functioneren zodat ze met

Kiezen-Verkrijgen-Behouden model

succes en naar hun eigen tevredenheid
de opleiding van eigen keuze kunnen
(ver)volgen

Twee subgroepen
“Uitvallers”
uit het onderwijs

Huidige
studenten

Instroom
bevorderen

Voortijdig
schoolverlaten
voorkomen

Kiezen & verkrijgen

Kiezen & Verkrijgen

Behouden
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Behouden

Uitgangspunt methodiek

• 10-stappen methodiek

Studentrol + opleiding
van eigen keuze

• Stigma & openheid
• Bondgenotengroep

Vaardigheden + Hulpbronnen
Functionele
Diagnostiek

• Workshop Signaleren (5-11: Den Bosch)
• Workshop Introductie ondersteuning

Hulpbronnen
Diagnostiek

Succes + Tevredenheid

Expertisecentrum Begeleid Leren

Openheid geven
Stappen:
Bepaal:
1. Of je het wilt vertellen
2. Wat je wilt vertellen
3. Wie je het wilt vertellen
4. Wanneer je het wilt vertellen
5. Hoe je het wilt vertellen
Expertisecentrum Begeleid Leren
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Nieuw: Training Cognitive Remediation voor school
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 volgende stappen

Taal en cultuur
Samenwerking onderwijs-GGz

“zorgprofessional en de onderwijsprofessional
moeten elkaar wel kunnen verstaan”

OVDB
Opname Vervangende Deeltijd Behandeling

Opleidingen Verzorgende & Dienstverlenende Beroepen
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GGz moet zich meer verdiepen in het onderwijs
De zorgtaal is heel erg is doorgedrongen in het
onderwijs. Termen als ADHD, autisme en therapie zijn
voor een leerkracht heel normaal. Andersom geldt dat
niet (Janneke Majoor, september 2015):
• ‘Weinig zicht op hoe het werkt in het onderwijs’
• ‘Iedereen in de jeugdzorg vindt wel wat van
leerkrachten’
• ‘Een zorgprofessional die vertelt hoe het moet…’
• ‘Dit kind heeft continu een leerkracht nodig’

Interdisciplinaire samenwerking:
T-shaped professional
• Monodisciplinair

I

• Multidisciplinair

III

• Interdisciplinair

TTT

Interdisciplinaire samenwerking
(T-shaped)
Betekent dat je niet alleen vanuit je
eigen referentiekader naar de
situatie kijkt, maar je ook verplaatst
in het referentiekader van de ander
en wat jij kan bijdragen aan het
oplossen van een probleem dat de
ander ervaart

I - competenties
Inzetten eigen specialisme:
• Studieadviseur
• Decaan
• Slb’er
• Psycholoog
• Maatschappelijk werker
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-- competenties
O.a.:
• Basiskennis van andere referentiekaders
• Integreren van eigen vakkennis in andermans
werkgebied
• Creatief denken (out of the box-denken)
• Communicatieve vaardigheden
• Dialoog - multiloog
• Samenwerking: integratief denken &
overbruggen van leemtes
• Interdisciplinaire consultatie

Interdisciplinaire samenwerking
Leren
Met
Van
Over

Elkaar

Richten op creëren van meerwaarde voor iedere discipline

www.begeleidleren.nl

Achtergrondinformatie
Expertisecentrum Begeleid Leren

www.supportededucation.eu
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Niet alleen hardlopers komen
vooruit, ook zij die hinken

Hartelijk dank voor uw aandacht
Niet alleen ‘gezonde’ studenten
komen vooruit,
ook studenten met
psychische beperkingen

Lies Korevaar
e.l.korevaar@pl.hanze.nl
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