Overzicht

Stepped Support
Het belang van de juiste ondersteuning op het
juiste moment, op het juiste niveau, door de
juiste persoon!

• Inleiding

• Stepped Support
Regiobijeenkomst Handicap + Studie
(Expertisecentrum Inclusief Onderwijs)
Groningen, 1 oktober 2019

• Begeleid Leren Toolkit

Lies Korevaar

Inleiding

Factoren die het mentale welbevinden
van studenten beïnvloeden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouderlijk huis verlaten
Voor zichzelf zorgen
Hoge verwachtingen / perfectionisme
Eisen school (bsa, prestatiedruk)
Eigen verantwoordelijkheid
Sociaal isolement
Seksuele relaties / identiteit
Gebruik sociale media
Gebrek aan begrip / steun gezin
Financiële aspecten (o.a. leenstelsel)
Gebruik alcohol en drugs
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Problematiek van studenten
Diversiteit aan psychische klachten en
psychische aandoeningen, o.a.:
•
•
•
•

stress klachten
burn-out
depressie en depressieve klachten
angststoornissen en angstklachten

Samenhang planning-stress
Survey 2627 HG-studenten
• Als studenten meer moeite ervaren in
planning ervaren ze ook meer stress
(gemeten met de DASS), correlatie van .209
• Als studenten meer worden gehinderd door
planningsproblemen in hun studie ervaren ze
ook meer stress, correlatie van .344
• Beide zijn significant, maar we weten niet wat
tot wat leidt
• -> welke voorziening(en) zijn nodig?

(De Boer, 2017; Dopmeijer, 2018; RVS, 2018; RIVM et al., 2019).

Vraagstukken van professionals
• Weinig informatie afkomstig van onderwijsprofessionals zelf
• In de periode januari 2016 – april 2019 zijn er 7
eendaagse trainingen ‘signaleren en omgaan met
studenten met psychische klachten’ verzorgd voor
onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs
• Voorafgaand aan de training is de deelnemers
gevraagd een of meer geanonimiseerde
praktijkcasussen aan te leveren

Professionals
• 85 van 23 hogescholen en 8 universiteiten
• Werkzaam als docent, studieloopbaanbegeleider,
decaan of studieadviseur
• 58 deelnemers hebben 76 casussen aangeleverd
• Deze casussen waren divers van aard, zowel
inhoudelijk als in omvang
• De meeste deelnemers brachten aan de hand van
een student specifieke problematiek in
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Problemen van studenten

Studenten casussen
•
•
•
•

Van 68 studenten is een specifieke casus ingebracht
53 Hbo-studenten en 15 Wo-studenten
35 vrouwen en 33 mannen
Diverse opleidingen: o.a. Pabo, biologie,
fysiotherapie, werktuigbouwkunde, psychologie,
communicatie en rechten
• Het jaar van studie varieerde van 1e - 7e jaars; de
meeste studenten waren 1e jaars
• Meerdere studenten hebben eerder andere
opleidingen gevolgd en voortijdig gestopt. Voor
sommige studenten is het de 4e of 5e opleiding

• Gediagnosticeerde psychische aandoeningen: AD(H)D,
autisme, depressie, angststoornissen; combinaties van
aandoeningen
• Psychische klachten, bv. angst, burn-out, stress,
depressieve klachten
• Psychische problemen gecombineerd met problemen
op andere levensterreinen

Problemen van studenten
• Ongedefinieerde problemen
• Levensvragen, bv. seksuele identiteit
• Persoonlijke problemen: bv. eenzaamheid, mantelzorg
• Suïcidaliteit

Belemmeringen bij het studeren
•
•
•
•
•

Cognitief
Sociaal-emotioneel
Praktisch (financieel, huisvesting)
Gebrek aan steun (relatie met ouders)
Stage

• Al langer bestaande problemen (vanaf vroege jeugd)
• Algemene problemen: meelifters
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Studenten met (psychische) problemen

Competenties van professionals
•
•
•
•
•
•
•

Contact maken, gesprek starten
Grenzen van de begeleiding
Linken, motiveren, verwijzen naar hulpverlening
Hoe kan ik deze studenten adequaat begeleiden
Studenten die geen hulp willen zoeken
Twijfels bij de professional (juiste opleiding?)
Zorgen over invloed op andere studenten

(gezondheid & participatie)

Onbekende
doelgroep
Preventie

Bekende
doelgroep

Signalering
+ verwijzing

VO + Mbo

Tot uiting gekomen
tijdens studie

Hbo/Wo
Veiligheid
Intern
Diversiteit
Healthy life sk. Stud.Ψ
Voorlichting
Faalangsttraining

Extern
Huisarts
GGz
Zelfst. Ψ

Autisme
ADHD

Drop out

VSV

K +V

B

K +V

Stepped
Support

Programma-implementatie
Programma studentenwelzijn

Stepped Support
Visie

+

Structuur

+

Omgevingen

Missie + Uitgangs- Beleid + Procedures + Activiteiten + Verslaglegging Netwerk + Organisatiepunten
van
cultuur
voorzieningen
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Uitgangspunt

Student is probleemeigenaar
regie bij student

De jongere komt naar school als student,
niet als patiënt

Docent is geen hulpverlener,
hulpverlener is geen docent

Stepped Support

Mogelijke steun binnen en buiten het onderwijs
Formeel & Informeel

Eigen kracht
= Zelf doen

Docenten / mentoren

Steun uit eigen netwerk
Familie / medestudent / vriend

Studiemaatjes

Telefonische
hulpdiensten

Studenten-psycholoog

Zelfhulpgroepen

Steunpunt Studie en
Handicap

Studentbegeleider

Huisarts
GGz-hulpverleners

Studentenvakbond

Expertisecentrum
Begeleid Leren

Decaan /
studieadviseur
Rehabilitatiewerker/
trajectbegeleider

Begeleid Leren
Maatwerk

Vrienden /
medestudenten

Studentenpastor

Familie

Cliënten- /
patiëntenvereniging
Ondersteunend
onderwijspersoneel

Lotgenotengroep
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Begeleid Leren Toolkit
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5-stappen methodiek
Studentrol + opleiding
van eigen keuze

Vaardigheden + Hulpbronnen
Functionele
Diagnostiek

Hulpbronnen
Diagnostiek

Succes + Tevredenheid

www.begeleidleren.nl

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

Hartelijk dank voor uw aandacht

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