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Vroegrehabilitatie & Interdisciplinaire samenwerking; 

wat neemt u mee naar huis? 

Netwerkconferentie 'het sociale netwerk'

Beilen, 15 oktober 2015

Lies Korevaar

Overzicht

1. Jongeren met een psychotische 
kwetsbaarheid (terug) naar school

2. Toolkit Begeleid Leren  

3. Samenwerking Onderwijs-GGz

4. Achtergrondinformatie 

Expertisecentrum Begeleid Leren

Begeleid Leren als brug tussen 
psychiatrie en maatschappij

Psychiatrie

Patiënt Cliënt

Begeleid Leren Maatschappij

(onderwijs)

Wonen

Werken

Leren

Socialiseren

Student

Burger
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A B C van Begeleid Leren

Van 12 13 14 van Behandeling

Naar A B C van Begeleid Leren
Wat te doen?
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VIP

Vroegtijdig beginnen

Individueel traject

Plan van Aanpak

Toolkit Begeleid Leren

Kiezen-Verkrijgen-Behouden model

Twee subgroepen

“Uitvallers” Huidige 

uit het onderwijs studenten

Instroom Voortijdig

bevorderen school-
verlaten

Kiezen & verkrijgen voorkomen

Behouden
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Kiezen & Verkrijgen Behouden

• 10-stappen methodiek

• Stigma & openheid

• Bondgenotengroep

• (Cognitieve remediatie voor school)

Expertisecentrum Begeleid Leren

Uitgangspunt methodiek

Studentrol + opleiding 

van eigen keuze

Vaardigheden + Hulpbronnen
Functionele Hulpbronnen

Diagnostiek Diagnostiek

Succes + Tevredenheid
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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

Samenwerking Onderwijs-GGz

Individueel niveau

Jongen 17 jaar

• Antilliaanse afkomst
• Psychotische stoornis
• Licht verstandelijke beperking
• Geen startkwalificatie: thuiszitter
• Schulden
• Dreigende uithuisplaatsing

7 verschillende professionals betrokken
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Gezinsniveau
Vader, moeder, oma, twee kinderen, kleinkind

• Vader werkeloos

• Moeder diabetes en slecht ter been

• Oma dementerend

• Zoon LVG en psychotische stoornis

• Dochter tienermoeder

• Burenruzie

• Huurachterstand

12 verschillende disciplines over de vloer

Wijkniveau
Samenstelling wijk

• Multicultureel

• Weinig sociale samenhang

• Vergrijzing

• Ontgroening

• Hoge werkeloosheid

• Relatief veel ‘kwetsbare’ burgers/gezinnen 

• Overlast: 4-5 ‘probleemgezinnen’

28 organisaties actief

Geen enkele discipline heeft alle 

deskundigheid in huis om alleen, 
adequaat en effectief,  complexe 
en langdurige (biopsychosociale) 

problemen op te lossen

Taal en cultuur

“zorgprofessional en 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 docent heel normaal. Andersom geldt dat niet
(Janneke Majoor, september 2015):

• ‘Weinig zicht op hoe het werkt in het onderwijs’

• ‘Iedereen in de jeugd-ggz vindt wel wat van docenten’

• ‘Een zorgprofessional die vertelt hoe het moet…’

• ‘Deze jongere heeft continu een docent nodig’

Interdisciplinaire samenwerking: 
T-shaped professional

• Monodisciplinair I

• Multidisciplinair I I I

• 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:

• SPV’er

• Psycholoog

• Psychiater

• Studieadviseur

• Studieloopbaanbegeleider

• Decaan
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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

Richten op creëren van meerwaarde voor iedere discipline

Interdisciplinaire samenwerking

Over

Van

Met

Leren

Elkaar

Achtergrondinformatie

Expertisecentrum Begeleid Leren

www.begeleidleren.nl

www.supportededucation.eu 



9

Niet alleen hardlopers komen 

vooruit, ook zij die hinken

Niet alleen ‘gezonde’ studenten 

komen vooruit, 

ook studenten met een 

psychotische kwetsbaarheid

Hartelijk dank voor uw aandacht

Lies Korevaar

e.l.korevaar@pl.hanze.nl


