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10.1 Inleiding 
 
Naomi is 19 jaar en een tweedejaars Hbo-student. Zij heeft al enige tijd last van depressieve klachten, 
is perfectionistisch van aard en ze heeft een lage zelfwaardering. Naomi ziet op tegen het leren van 
theorie en het maken van verslagen en stelt het werken aan studietaken vaak uit waardoor ze veel 
stress ervaart vlak voor een deadline. Daardoor is ze geneigd de handdoek in de ring te gooien en 
helemaal niets meer te doen en daarmee wordt het risico van het te laat aanleveren van een opdracht 
groter. Ze hoopt dat de Move aHead-training haar gaat helpen bij het verminderen van haar 
uitstelgedrag.  
 
Kevin is een 20 jarige eerstejaars Mbo-student. Hij is gediagnosticeerd met schizofrenie en heeft 
daarnaast lichte autistische kenmerken. Kevin geeft aan dat hij door zijn psychoses chaotischer is 
geworden en minder goed overzicht kan houden over zijn taken. Hierdoor is het niet altijd duidelijk 
voor hem wat er van hem verwacht wordt, en merkt hij dat hij niet optimaal kan presteren. Hij wil graag 
beter leren plannen en organiseren. Hij hoopt hierdoor minder chaotisch te worden en dat hij daardoor 
effectiever om kan gaan met zijn tijd.  
 
Veel studenten met psychische problemen ervaren ook problemen met cognitieve functies. Dit zijn 
bijvoorbeeld problemen met aandacht, concentratie, geheugen, planning en organisatie. Deze 
cognitieve functies zijn cruciaal voor het succesvol doorlopen van een opleiding. 
Onderwijsprofessionals weten vaak niet goed hoe ze studenten die cognitieve problemen ervaren, 
kunnen ondersteunen. In de Verenigde Staten zijn trainingen ontwikkeld voor het verminderen van 
cognitieve problemen met behulp van cognitieve revalidatie (cognitive remediation), specifiek 
gekoppeld aan het volgen van een opleiding. Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool 
Groningen is het Move aHead!-project gestart om een dergelijke cognitieve remediatie training ook 
toegankelijk te maken voor studenten in Nederland. In het Move aHead!-project is een innovatieve 
praktische training voor onderwijsprofessionals ontwikkeld, waarmee studenten met cognitieve 
functiebeperkingen ondersteuning op maat wordt geboden.  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we eerst wat we onder cognitieve remediatie verstaan, hoe het wordt 
toegepast in de praktijk en wat daar de effecten van zijn. Dit spitsen we daarna toe op de toepassing 
van cognitieve remediatie in het onderwijs. Vervolgens beschrijven we de opzet en werkwijze van de 
Move aHead-training en wat daar de eerste ervaringen en resultaten van zijn.  
 
10.2 Cognitieve remediatie: wat is het en wat levert het op? 
 
Cognitieve problemen komen veel voor bij mensen met psychische problemen. Zo ervaart meer dan 
80% van de patiënten met schizofrenie cognitief disfunctioneren (Raffard et al., 2009) en bij 39-44% 
van patiënten met een depressie blijven cognitieve problemen aanwezig zelfs na remissie (Conradi et 
al., 2011). Aangezien er geen medicamenteuze behandeling voorhanden is voor cognitieve problemen 
is men op zoek gegaan naar andere interventies die het cognitief functioneren kunnen verbeteren of 
handvatten kunnen bieden voor het kunnen omgaan met deze cognitieve problemen (e.g. Keefe et al., 
2011). Een van die interventies is cognitieve remediatie. Onder cognitieve remediatie wordt verstaan: 
 
‘Een gedragsmatige training gericht op het verbeteren van cognitieve processen (geheugen, 
aandacht, executieve functies, sociale cognitie en metacognitie) met als doel een duurzame en 
generaliseerbare verbetering van deze processen’ (Wykes & Spaulding, 2011).  
 
Cognitieve remediatie wordt bij mensen met verschillende psychiatrische diagnoses toegepast, zoals 
bij: schizofrenie (McGurk, et al., 2007), ADHD (O’Connell, 2006; Stevenson, 2002), autisme (Dandill et 
al., 2020), eetstoornissen (Tchanturia, 2017; Lindvall Dahlgren & Rø, 2014), obsessieve-compulsieve 
stoornissen, depressie (Porter et al, 2013), en bipolaire stoornis (Ott et al., 2018). Onderzoek naar 
cognitieve remediatie laat positieve effecten zien op het cognitief functioneren zelf (zoals aandacht, 
werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, executief functioneren) en op werkgelegenheid en zijn 
doorgaans uitgevoerd in de werkcontext bij mensen met schizofrenie (o.a. Bell et al., 2001; 



Christensen et al., 2019; Greig et al., 2007; McGurk et al., 2007, 2010; Silverstein et al., 2008; 
Twamley et al., 2008; Twamley et al., 2019; Wykes et al., 1999, 2003). 
 
 
10.3 Toepassing en resultaten van cognitieve remediatie in het onderwijs 
 
Een training die zich specifiek richt op het verbeteren van cognitieve functies in een onderwijscontext 
is de Focused Academic Strength Training (FAST) ontwikkeld aan de Rutgers universiteit in de 
Verenigde Staten (Mullen & Malenczak, 2015; Mullen et al., 2017). De FAST training is gebaseerd op 
een cognitieve remediatie training die Twamley en collega’s (2008) ontwikkelden voor toepassing in 
een werkcontext. Mullen en collega’s hebben deze training in 2013 aangepast voor toepassing in een 
onderwijsomgeving. De FAST-training richt zich op het aanleren van compenserende strategieën die 
studenten helpen om te gaan met cognitieve problemen die het schoolfunctioneren belemmeren. De 
FAST training omvat 12 bijeenkomsten van een uur, waarbij de deelnemer individueel getraind wordt 
door een geschoolde professional. De strategieën behandeld in de FAST training richten zich ruwweg 
op zeven cognitieve domeinen: prospectief geheugen, aandacht, concentratie, verbaal leren en 
geheugen, cognitieve flexibiliteit, en problemen oplossen en bestaan onder andere uit het leren 
gebruiken van een agenda, het plannen van je huiswerk, en het concentreren in de collegezaal. Onder 
een groep studenten die de FAST training hebben doorlopen is onderzocht wat de training hen heeft 
opgeleverd. De uitkomsten waren positief: studenten gaven na afloop van de training aan meer 
gebruik te maken van cognitieve strategieën, zelfverzekerder te zijn op school, en minder 
academische problemen te ervaren dan voorafgaand aan de training. Er werd geen verschil gevonden 
in zelf gerapporteerde cognitieve problemen.  
 
Medewerkers van het lectoraat Rehabilitatie waren geïnteresseerd geraakt in de FAST training en het 
bijbehorende onderzoek en besloten in 2015 een trainerscursus te volgen in de FAST training aan de 
Rutgers universiteit in New Jersey in de Verenigde Staten. Om de training vervolgens toegankelijk te 
maken voor studenten met cognitieve problemen in Nederland is vervolgens de training 
(studentenwerkboek en trainershandleiding) in het Nederlands vertaald en zijn onderdelen van de 
training aangepast aan de Nederlandse situatie. Deze vertaalde en aangepaste training hebben we de 
Mindset-training genoemd. 
 
Om de Mindset-training in een pilot-onderzoek te kunnen evalueren (Otto et al., 2020), zijn in 2017 
twaalf medewerkers van drie GGz-instellingen in Noord-Nederland en van het lectoraat Rehabilitatie 
geschoold in de FAST-training door een trainer van de Rutgers universiteit. De Mindset-training is 
door deze medewerkers toegepast bij jongeren met een psychose die in behandeling waren bij een 
van de drie GGz-instellingen en een opleiding volgden (Van Rijsbergen et al., 2022) en bij studenten 
met psychische problemen die aan de Hanzehogeschool in Groningen studeerden (Havinga et al., 
2022). De ervaringen met de Mindset-training waren overwegend positief. Een door zowel de 
studenten als de medewerkers veelgenoemd verbeterpunt was dat het goed zou zijn om de training 
meer op maat aan te bieden. De Mindset-training is namelijk zo opgezet dat studenten, onafhankelijk 
van hun actuele cognitieve problemen alle twaalf sessies moeten volgen, ook al zijn sommige sessies 
niet effectief voor hen en vragen ze veel tijd. Daarom is het lectoraat Rehabilitatie in 2018 gestart met 
het Move aHead-project waarin een cognitieve remediatie-training is ontwikkeld, getest en 
geëvalueerd, die cognitieve remediatie op maat biedt aan studenten met psychische en cognitieve 
problemen. 
 
10.4 De Move aHead-training 
 
De sessies van de Move aHead-training zijn ruwweg gebaseerd op de sessies van de Mindset-
training, aangevuld met nieuwe sessies. In totaal zijn er 19 sessies ontwikkeld: een 
kennismakingssessie, een afrondingsessie en 17 sessies waarin negen verschillende cognitieve 
vaardigheden en strategieën aanbod komen en waaruit die sessies gekozen worden die aansluiten bij 
de behoefte en de leerdoelen van de student. De cognitieve vaardigheden die centraal staan in deze 
training worden hieronder gepresenteerd, ook wordt genoemd in welke sessies deze vaardigheden 
geoefend worden. 
 

Vaardigheid Definitie Sessie 

Organiseren De vaardigheid om dingen 
volgens een bepaald systeem 

1: Organiseren 
 



te structureren of te ordenen. 
Studenten die moeite hebben 
met organiseren vinden het 
vaak lastig om door de bomen 
het bos te zien en kunnen 
overweldigd raken door grote 
hoeveelheden informatie. 
Problemen met organiseren 
zijn vaak terug te zien in, 
bijvoorbeeld, het lastig kunnen 
scheiden van hoofd- en 
bijzaken in studieboeken en/of 
ongestructureerde 
aantekeningen 

Timemanagement Het vermogen om in te 
schatten hoeveel tijd je hebt, 
hoe je dit kan indelen en hoe je 
je kan houden aan tijdslimieten 
en deadlines. Studenten die 
problemen hebben met time 
management vinden het lastig 
om in te schatten hoeveel tijd 
ze zelf beschikbaar hebben en 
hoe lang bepaalde taken 
duren. 

2: Agenda gebruiken; 
5: Timemanagement;  
6: Taakmanagement – Taken 
opdelen;  
7: Taakmanagement – To-do 
lijsten 

Prospectief geheugen Het vermogen om te 
onthouden dat je een bepaalde 
taak/actie nog uit moet voeren. 
Studenten met een minder 
goed prospectief geheugen 
vinden het bijvoorbeeld lastig 
om te onthouden dat ze nog op 
een email moeten reageren of 
dat ze een bepaalde opdracht 
nog moeten maken. Ook 
hebben deze studenten vaak 
geheugensteuntjes nodig om 
dingen te onthouden. 

3: Prospectief geheugen;  
4: Geheugensteun gebruiken 
 

Plannen Het vermogen om een 
(stapsgewijs) plan te bedenken 
om een doel te bereiken of een 
taak te voltooien. Studenten die 
hier moeite mee hebben vinden 
het bijvoorbeeld lastig om een 
planning te maken voor lange 
termijn projecten en/of weten 
niet goed waar ze moeten 
beginnen als ze veel taken uit 
moeten voeren 

8: Plannen, agenda routine;  
9: Plannen, een deadline halen 

Taakinitiatie Het vermogen om zonder te 
treuzelen en op efficiënte wijze 
aan een taak te beginnen. 
Studenten die problemen 
hebben met taak initiatie 
vinden het, onder andere, 
moeilijk om aan hun huiswerk 
en/of opdrachten te beginnen 

10: Taakinitiatie – de 8 O’s 

Concentratie De vaardigheid om aandacht te 
blijven schenken aan een 
situatie of taak, ondanks 

11: Concentreren tijdens 
gesprekken;  



afleiding, vermoeidheid of 
verveling. Studenten met 
beperkte concentratie zijn snel 
afgeleid en hebben moeite om 
hun aandacht gedurende 
langere tijd bij een bepaalde 
taak te houden. Zo is het voor 
hen bijvoorbeeld lastig om de 
aandacht erbij te houden 
tijdens een hoorcollege of een 
overleg met een projectgroep. 

12: Concentreren tijdens een 
taak;  
13: Afleiding reduceren. 
 

Leren De vaardigheid om nieuwe 
kennis, gedrag of vaardigheden 
te verwerven of bestaande 
kennis aan te passen. 
Studenten die moeite hebben 
met leren vinden het lastig om 
de lesstof in te prenten. Zij zijn 
bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan 
het stampen van theorie 
waarna ze deze nog steeds 
niet goed beheersen. 

14: Onthouden – coderen en 
namen onthouden;  
15: Onthouden – uit je hoofd 
leren en onthouden van lijsten; 
16: Aantekeningen maken 

Werkgeheugen De vaardigheid om informatie 
in gedachten te houden terwijl 
je een (complexe) taak uitvoert. 
Wanneer het werkgeheugen 
minder goed functioneert dan 
hebben studenten bijvoorbeeld 
moeite met het onthouden van 
instructies voor het uitvoeren 
van een opdracht terwijl ze de 
instructie wel hebben begrepen 

17: Werkgeheugen 

Cognitieve inhibitie Het vermogen om je niet te 
laten afleiden door ongewilde 
gedachten of herinneringen. 
Studenten die problemen 
ervaren met cognitieve inhibitie 
raken snel afgeleid door 
irrelevante gedachten en/of 
fantasieën. Zo raken zij 
bijvoorbeeld tijdens een college 
snel afgeleid door een 
herinnering aan een feest van 
afgelopen weekend of 
realiseren zij zich tijdens het 
studeren plotseling dat ze al 
lange tijd nadenken over de 
toekomstige vakantie 

12: Concentreren tijdens een 
taak;  
13: Afleiding reduceren 

 
10.4.1 Het Move aHead Assessment Instrument (MAAI) 
In de kennismakingssessie met de trainer (een onderwijsprofessional, zoals een docent of 
studentbegeleider die geschoold is in het verzorgen van de Move aHead-training) worden de 
cognitieve problemen van de student  besproken. Hiertoe heeft de student van tevoren het Move 
aHead assessment instrument (MAAI) ingevuld. De MAAI is gebaseerd op de ‘Vragenlijst over 
executieve functies voor jongeren’ van Guare et al. (2013) en bestaat uit 27 stellingen die 
samenhangen met de negen cognitieve vaardigheden. De items over volgehouden aandacht 
(concentreren), taak initiatie, planning, en organisatie en twee items over werkgeheugen zijn 
overgenomen uit de vragenlijst van Guare et al. (2013). Deze items zijn aangevuld met stellingen over 
de overige vier cognitieve vaardigheden (drie items per vaardigheid) in dezelfde stijl (zie website). De 
gehele MAAI is vervolgens getest onder studenten. Een stelling die gerelateerd is aan taakinitiatie is 



bijvoorbeeld: ‘Ik stel huiswerk of huishoudelijke taken tot het laatste toe uit’. ‘Ik vind het lastig om in te 
schatten hoe lang iets duurt (bijvoorbeeld het maken van huiswerk)’ is een stelling die hoort bij 
timemanagement. Studenten geven op een 5-puntschaal aan in hoeverre zij het eens zijn met de 
stelling. Daarna kan worden bepaald met welke cognitieve vaardigheden de student het meeste 
moeite heeft, waarna samen met de student een plan opgesteld wordt voor de inhoud van de sessies, 
gekoppeld aan de leerdoelen van de student. Het kan in theorie voorkomen dat een training uit vier 
sessies bestaat (kennismaking, twee sessies over een cognitieve vaardigheid en een afronding), maar 
ook uit negentien sessies (kennismaking, 17 sessies over cognitieve vaardigheden en een afronding). 
In de volgende paragraaf bespreken we aan de hand van de casus van Naomi die aan het begin van 
dit hoofdstuk is geïntroduceerd, hoe een Move aHead!-traject eruit kan zien.  
 
 
Naomi heeft na haar aanmelding voor de Move aHead-training de MAAI ingevuld. Hieruit blijkt dat zij 
veel problemen ervaart met taakinitiatie, plannen, cognitieve inhibitie, time management en 
concentreren. 
 
 
10.4.2 Opzet van de sessies 
Alle sessies hebben dezelfde opzet. Een sessie start met een terugblik op de thuisoefeningen, 
vervolgens wordt het onderwerp van de huidige sessie besproken waarna een enkele oefeningen 
worden gedaan. Tot slot worden de thuisoefeningen voor de volgende keer kort doorgenomen.  
 
Naomi 
 
Sessie 1 Kennismaking 
Tijdens de kennismaking geeft Naomi aan dat zij zich herkent in de uitkomsten van de MAAI. Het 
grootste struikelblok voor haar is op dit moment dat zij veel uitstelt. Concentreren en cognitieve 
inhibitie vindt Naomi op dit moment minder belangrijk omdat zij daar in therapie ook veel mee bezig is. 
De trainer en Naomi besluiten daarom om met de sessie Taakinitiatie te starten. Ze spreken af dat ze 
op basis van de uitkomsten uit die sessie een verdere planning maken. 
 
Sessie 2 – Taakinitiatie 
In deze sessie heeft de trainer samen met Naomi de oorzaken van haar uitstelgedrag in kaart 
gebracht. Naomi kwam erachter dat zij vooral dingen uitstelt uit onwetendheid (“ik weet niet wat ik 
moet doen en hoeveel tijd het me kost”). Op basis hiervan besluiten Naomi en haar trainer verder te 
gaan met de sessies over 1) agenda gebruiken, 2) timemanagement, 3) taakmanagement – taken 
opdelen, 4) taakmanagement – to-do lijsten en 5) plannen – agenda routine. 
 
Sessie 3 – Agenda gebruiken 
In deze sessie heeft Naomi gemerkt dat zij alleen maar het rooster en deadlines in haar agenda 
opschrijft. Alle andere zaken, zoals voorbereiding voor een les, wat ze mee moet nemen et cetera 
doet ze allemaal uit haar hoofd. Naomi geeft aan dat zij er nooit bij stil heeft gestaan dat je dat ook 
kunt plannen. Ze gaat de komende week aan de slag met het maken van een weekoverzicht. 
 
Sessie 4 – Timemanagement 
In de terugblik geeft Naomi aan dat het maken van een weekoverzicht goed is gelukt. Ze laat deze 
zien en geeft aan dat ze direct ervaarde dat ze meer moet doen dan ze dacht. Wat ze wel erg lastig 
vindt is om te bepalen hoeveel tijd ze moet plannen voor taken. Vandaar dat de trainer en Naomi aan 
de slag zijn gegaan met de sessie timemanagement.  
Met name het invullen van de urgentie-belangrijkheid-matrix gaf erg veel inzicht. Naomi geeft aan: “ik 
begin vaak met de taak die ik het minst vervelend vindt, maar ik denk niet na of dit ook de meest 
belangrijke/urgente taak is”. Daarnaast komt Naomi erachter dat ze zich veel laat afleiden tijdens het 
studeren. Naomi en haar trainer besluiten daarom de sessie Concentreren – Afleidingen reduceren 
ook toe te voegen aan de training. 
 
Sessie 5a - Taakmanagement; taken opdelen 
In deze sessie heeft Naomi gekeken naar haar planning en in hoeverre zij taken kan opdelen in 
kleinere delen. Tijdens de sessie komen ze erachter dat Naomi dit al is gaan doen door de sessie 
timemanagement. Daarom zijn ze doorgegaan met de sessie over to-do lijsten. 
Sessie 5b – Taakmanagement; to-do lijsten 



Naomi geeft aan dat haar agenda op dit moment te gedetailleerd is. Ze wil alles noteren omdat ze 
bang is dat ze het anders vergeet, maar ze verliest hierdoor het overzicht. In deze sessie leert ze dat 
sommige dingen ook op een to-do lijst gezet kunnen worden. Naomi oefent met het maken van to-do 
lijsten en krijgt de opdracht mee om dit de komende week uit te proberen. 
 
Sessie 6 Afleiding reduceren 
In de terugblik geeft Naomi aan dat de to-do lijsten erg goed werken. Zij heeft nu in haar agenda 
blokken gereserveerd om met haar to-do lijst aan de slag te gaan. Doordat zij van tevoren al heeft 
nagedacht over wat het meest belangrijk/urgent is op haar to-do lijst gaat zij hier ook direct mee aan 
de slag. Naomi geeft wel aan dat zij vaak meer tijd kwijt is dan gepland omdat ze veel afgeleid raakt 
tijdens het studeren. Vandaar dat de trainer en Naomi besluiten om de sessie afleiding reduceren te 
gaan doen. Naomi geeft aan dat zij voornamelijk wordt afgeleid door haar computer. Zij gaat vaak 
tussendoor even gamen. Haar studie vindt grotendeels plaats achter de computer, waardoor de 
afleiding er altijd is. Samen met de trainer bedenkt ze de oplossing om op school achter een computer 
te gaan werken. Dit gaat zij de komende week proberen 
 
Sessie 7 Agenda-routine & Afronding 
In deze sessie stond de agenda-routine op de planning. Maar bij de eerste vraag geeft Naomi aan dat 
het gebruiken van haar agenda sinds de start van de training erg goed gaat. Naomi ervaart dat het 
studeren veel beter gaat. Ze heeft overzicht van wat ze wanneer moet doen en dat geeft veel rust. 
Haar agenda houdt ze actief bij. Door timemanagement toe te passen kreeg ze ook meer tijd voor 
ontspanning naast de studie. Ze kon productiever zijn tijdens het maken van studietaken en stond 
zichzelf ook toe om tijd te maken voor haar hobby gamen, waardoor ze minder afgeleid raakt, al blijft 
dat wel een aandachtspunt. Naar school gaan om te studeren helpt, maar Naomi merkt dat ze dit niet 
altijd doet vanwege de reistijd. Samen met de trainer brainstormen ze over andere mogelijke 
studieplekken. Een goede optie lijkt het kantoor van haar vader te zijn.  
De trainer en Naomi signaleren verder geen andere knelpunten en besluiten de training af te ronden. 
 
 
 
10.4.3 Ervaringen met Move aHead 
Om de ervaringen met en de effecten van de Move aHead-training te achterhalen is een 
evaluatieonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn studenten (n = 31) gevraagd om een vragenlijst 
in te vullen voorafgaand aan de training, na de training en drie maanden na afronden van de training. 
In deze vragenlijst werd gevraagd naar cognitieve problemen, belemmeringen op de studie en 
studieachterstand. Daarnaast zijn zowel de studenten (n = 10) als de trainers (n = 11) na afloop van 
de training geïnterviewd over hun ervaringen met de training.  
 
Studenten blijken na het volgen van de training meer cognitieve strategieën toe te passen tijdens hun 
studie dan voor het volgen van de training. Daarnaast ervaren studenten aanzienlijk minder cognitieve 
problemen en minder belemmeringen op de studie met bijvoorbeeld concentreren, het maken van 
aantekeningen of het behalen van deadlines. Deze effecten zijn drie maanden na het afronden van de 
training nog steeds zichtbaar (Van der Velde et al., 2022). 
 
Uit de interviews bleek dat studenten gemiddeld zeven sessies volgen. De sessies over concentreren 
tijdens taken, timemanagement, taakmanagement - het opdelen van taken, agenda gebruik en taak-
initiatie zijn het meest gevolgd. Alle studenten zijn positief over de training en zouden de training 
aanraden aan medestudenten met dezelfde problemen als zij. Studenten geven aan dat zij door het 
volgen van de training meer gebruik maken van to-do lijsten en taken beter opdelen: “Ik maak lijstjes 
van taken die ik moet doen, zoals van huiswerk opdrachten met specifiek welke opdracht. Dus niet 
alleen “huiswerk X”, maar “huiswerk opdracht 2 vak X”, zodat ik de taken opdeel.” Daarnaast geven de 
meeste studenten aan dat ze meer gestructureerd gebruik maken van hun agenda: “Op maandag een 
planning maken voor de hele week, waarbij ik taken rangschik op basis van hoe belangrijk het is.” Een 
deel van de studenten geeft ook aan dat ze zich beter kunnen concentreren doordat ze bewust een 
studieplek kiezen, afleidingen reduceren en tijd plannen voor pauze “eerder gunde ik mijzelf nooit tijd 
voor een pauze, maar daardoor kon ik op een gegeven moment helemaal niets meer opnemen. Nu ga 
ik elke twee uur even wandelen, dat werkt heel goed.” Bijna alle studenten geven aan dat de training 
nuttig is geweest en dat het volgen positieve effecten heeft gehad op hun studie. Zo zeggen 
studenten: “Het doel was rust in mijn hoofd en dat is zeker gelukt door de tools die ik heb aangeboden 
gekregen”, “De training is voor mij nuttig geweest. Ik heb mijn doel bereikt, propedeuse halen in het 



eerste jaar. Ik weet niet of mij dat zonder de training was gelukt” en “Ik begon aan de training met een 
aantal hardnekkige problemen waarvan ik niet wist hoe ik die uit mijn systeem moest krijgen. Door de 
training heb ik handvatten gekregen waarmee ik mijzelf wel aan het studeren kreeg en heb ik leren 
omgaan met mijn eigen valkuilen.”  
 
Ook de trainers zijn positief over de sessies. Zij geven aan dat de training concreet is en dat het 
materiaal goed te gebruiken is. Ze vinden het onder andere plezierig dat de student zelf in de sessie 
aan de slag moet waardoor je concreet ziet wat er bijvoorbeeld in de aandacht en concentratie 
gebeurt. Ook het gebruik van de MAAI om de sessies te selecteren werkt volgens de trainers goed. Ze 
geven aan dat de studenten zich herkennen in de uitslag en dat op basis daarvan vrij eenvoudig 
sessies gekozen kunnen worden. Wat hierin soms nog wel lastig was is het bepalen van de volgorde 
waarin je de sessies doorloopt: “Dan denk je soms achteraf, was ik maar met sessie 10 gestart, dan 
hadden we direct geweten dat afleiding een groot probleem is voor de student. Maar, je wordt wel 
steeds handiger in het bepalen van de meest passende volgorde naarmate je het vaker doorloopt.” 
Tot slot geven de trainers aan dat de inhoud goed aansluit bij wat de studenten nodig hebben: “Ik had 
echt het gevoel dat ik de student concreet iets kon bieden en dat hij daarmee geholpen was.” 
 
 
10.5 Tot slot 
 
Cognitieve problemen kunnen een student flink in de weg zitten bij het volgen van een opleiding. Om 
cognitieve vaardigheden te verbeteren is de Move aHead-training ontwikkeld waarmee 
onderwijsprofessionals studenten individueel en op maat kunnen ondersteunen. De Move aHead!-
training wordt positief ontvangen zowel door studenten als door de onderwijsprofessionals en lijkt bij te 
dragen aan het verbeteren van cognitieve vaardigheden en daarmee aan het studiesucces van 
studenten met cognitieve problemen. Voor vier functies (planning, taakinitiatie, timemanagement en 
concentratie) is een groepsgewijze training ontwikkeld. Gekeken wordt of het aanbieden van 
groepsgewijze sessies tot dezelfde positieve ervaringen leiden. Op de website van dit studieboek is de 
handleiding voor professionals, het studentenwerkboek en de MAAI waarmee kan worden vastgesteld 
met welke cognitieve vaardigheid de student problemen ervaart, te downloaden.  
 
  
 
 


