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Programma
Middagvoorzitter: Jacomijn Hofstra
1) Opening door dr. Paul van der Wijk, lid College van
Bestuur Hanzehogeschool Groningen
2) Korte introductie van het ‘Move aHead!’-project door
dr. Lies Korevaar, lector Rehabilitatie

Welkom bij de aftrap van het
‘Move aHead!’-project

3) Optreden Victor Mids

Move aHead! - project
(2018-2021)
Dr. Dr.

Paul van der Wijk
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Hanzehogeschool Groningen

Comenius Leadership Fellow
Lies Korevaar

1

Lectoraat Rehabilitatie
• Lectoraat verricht onderzoeks- en
innovatieprojecten op het gebied van de
maatschappelijke participatie van mensen met
beperkingen
• Begeleid Leren: het ondersteunen van
jongeren met psychische problemen bij het
kiezen, verkrijgen en behouden van een
reguliere opleiding (participatie als student)
• Ontwikkelde interventies o.a.: openheidinstrument; bondgenotengroep; individuele
ondersteuning; omgaan met stress
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Cognitieve problemen

Aanleiding-1
• Veel studenten in het hoger onderwijs ervaren
cognitieve problemen (veelal
samenhangend met psychische problemen)

o.a.
• Aandacht
• Plannen

• Onderzoek: 6% van studenten in HO heeft
psychische problemen, 55% van deze groep
heeft extra steun nodig bij het volhouden van
de studie

• Organiseren
• Concentreren

Cruciaal voor het
succesvol doorlopen van
een opleiding!

• Geheugen

• 950 studenten op de Hanzehogeschool!
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Aanleiding-2
• Studenten met cognitieve problemen besteden
meer tijd aan hun studie, maar halen lagere
cijfers en minder studiepunten dan studenten
zonder cognitieve problemen > grotere kans op
voortijdig schoolverlaten!
• Ondersteunende voorzieningen voor studenten
met fysieke problemen aanwezig, maar veel
minder voor studenten met cognitieve en
psychische problemen

Aanpak-1
•

Survey onder alle studenten van de HG

•

Ontwikkeling van een instrument om
cognitieve problemen bij studenten in kaart te
brengen

•

8-12 modules van een uur (nieuwe en
aangepaste bestaande modules), met daarin
compenserende strategieën

•

Samen met studenten en docenten!

Doel
Ontwikkeling en evaluatie van een
cognitieve training die onderwijsprofessionals
kunnen gebruiken om studenten met
cognitieve problemen ‘op maat’ te helpen bij
het volhouden van hun opleiding

Aanpak-2
• Scholing van minimaal 10 HG
onderwijsprofessionals in de ontwikkelde
modules
• Minimaal 25 studenten met cognitieve
problemen volgen de op maat gemaakte
training
• In kaart brengen cognitieve vooruitgang en
functioneren op school
• Interventie bijstellen adhv ervaringen van de
professionals en de studenten
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Move aHead!-team

Beoogde resultaten
• Een flexibele toolkit Move aHead met 8-12 modules

Jorien van der Velde

Lies Korevaar
Karola Nap

• Een handleiding voor onderwijsprofessionals
• Een training voor onderwijsprofessionals voor het
gebruik van de toolkit

Franca Hiddink
Jacomijn Hofstra

• Structurele inbedding in aanbod HG-schools

Studenten en
docenten van de
Hanzehogeschool!!!

• Disseminatie naar andere hoger onderwijsinstellingen

Meer informatie

Aft

• www.move-ahead.eu
• www.begeleidleren.nl
• Lies Korevaar: e.l.korevaar@pl.hanze.nl
• Jacomijn Hofstra: j.hofstra@pl.hanze.nl

VICTOR MIDS
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