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Wat kan je als onderwijsinstelling doen? 

Toolkit Begeleid Leren voor onderwijsprofessionals

Middagsymposium

Studeren met psychische en cognitieve problemen

Groningen, 5 november 2019

Dr. Lies Korevaar

Compare-projectMove aHead-project

Overzicht

• Inleiding

• Begeleid Leren Toolkit

• Achtergrondinformatie

Inleiding

• Jong volwassenheid heeft een hoger 
risico om psychische problemen te 
krijgen

• De meeste psychische aandoeningen 
komen voor het eerst tot uiting tussen 
17 – 23 jaar

• Nu ook al vaak in de leeftijd 12 - 17 jaar

• (Workshop 10)
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Specifieke psychische aandoeningen

• Depressie

• Bipolair

• Angststoornis

• Psychose 

• Eetstoornis

• Persoonlijkheidsstoornis (borderline)

• ADHD

• Autisme

Gevolgen

• Studenten met psychische problematiek studeren 
gemiddeld meer, maar halen lagere cijfers en minder 
studiepunten dan studenten zonder psychische 
problematiek 

(ResearchNed/ITS, 2012; Broek, Muskens & Winkels, 2013)

• Studenten met autisme, ADHD, psychische 
beperkingen en functionele beperkingen hebben de 
grootste kans op studie-uitval 

(Broek, Muskens & Winkels, 2013) 

Handelingsverlegenheid

• Student in een rolstoel: rolstoelopgang

• Blinde student: braille

• Dove student: doventolk

• Student met een angststoornis: ?

Wat te doen?

Maatwerk
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Toolkit Begeleid Leren

Kiezen-Verkrijgen-Behouden model

Visie & Missie Begeleid Leren

Visie: Inclusief Onderwijs

Missie: Jongeren met psychische 

problemen ondersteunen bij het kiezen, 

verkrijgen en behouden van een reguliere

opleiding

Uitgangspunten 1

De jongere komt naar school als student, 
niet als patiënt

Docent is geen hulpverlener, 
hulpverlener is geen docent
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Uitgangspunten 2

• Drop Out vs Time Out

• School vs Stage

• Norm vs Vorm

BL Toolkit

• 5-stappen methodiek

• Stigma & openheid geven

• Bondgenotengroep

• Mindset: cognitieve functietraining

• Voorkomen van en omgaan met stress

5-stappen methodiek

Studentrol + opleiding 

van eigen keuze

Vaardigheden + Hulpbronnen
Functionele Hulpbronnen

Diagnostiek Diagnostiek

Succes + Tevredenheid
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Wie is probleemeigenaar?

Wil jij je opleiding blijven volgen?

Zo ja, wat belemmert jou bij het volgen 
van je studie?
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Move aHead project
Comenius Leadership Fellow

ACTIVITIES

OUTCOME

MORE INFO

AIM

j.hofstra@pl.hanze.nl
j.van.der.velde@pl.hanze.nl
e.l.korevaar@pl.hanze.nl  
www.move-ahead.eu  

The aim of the Move aHead project 
is to develop, pilot and evaluate an 
intervention for educational 
professionals to support students 
with cognitive problems to remain 
in higher education

 A practical tailor-made 
cognitive remediation (CR) 
intervention 

 10 educational professionals 
have been trained in the CR-
intervention 

 The CR-intervention has been 
provided to at least 25 students

 A manual to train educational 
professionals 

 A consultation programme to 
support other universities 

 Survey on cognitive problems
among all students of the
Hanze University 

 Development of an instrument 
to assess cognitive problems

 Development of 8-12 modules 
with  compensating strategies

 Evaluation of the modules

Research & Innovation Center for Rehabilitation

Many students in higher education 
have cognitive problems which 
hinders them in successfully 
functioning at school. These 
students are therefore at risk of 
early school leaving

BACKGROUND

Stepped Support

Eigen kracht 

= Zelf doen

Steun uit eigen netwerk

Familie / medestudent / vriend

Studentbegeleider

Begeleid Leren

Maatwerk Effectieve interventie (naar eerste aanwijzingen)
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Compare BL-effectiviteitsonderzoek

120-130
Informed studenten 

met een 
opleidingsdoel

BL A
50

Niet geïncludeerd 

BL B
50

Drop out 
?

BL A
?

BL A
?

BL B
?

BL B
?

Drop out 
?

Start
T0

Rando-
misatie

100

Na 6 mnd
T1

Na 1 jaar
T2

www.begeleidleren.nl

www.supportededucation.eu
www.move-aHead.eu

Zuid 
Afrika

VS

Nederland
Portugal
Noorwegen
Zweden
Tsjechië 
Ierland
België
Engeland
Denemarken

Australië 
&

Nieuw 
Zeeland

Malaysië

Canada

Israël

Interesse uit en contacten met andere landen 
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Niet alleen hardlopers komen 

vooruit, ook zij die hinken

Niet alleen ‘gezonde’ studenten komen 
vooruit, 

ook HG-studenten met 
psychische problemen

Hartelijk dank voor uw aandacht 

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


