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Voorwoord
Tijdens mijn studie liep ik aan tegen onbegrip, ik kreeg soms algemene goedbedoelde adviezen waar ik met mijn persoonlijkheids
stoornis helemaal niets mee kon. Dat vond ik lastig om aan te geven, want ik wilde niet zeuren.
Met de studentendecaan had ik vaker contact om bepaalde zaken te regelen. Zo mocht ik het laatste jaar tentamens in een aparte
ruimte en op de computer maken. Dat gaf veel rust. Met de studieadviseur maakte ik af en toe een planning en keek ik naar mijn
manier van studeren. Bij zowel de studentendecaan als de studieadviseur liep ik tegen de bureaucratie aan. Ze wilden me graag
helpen, maar werden ook beperkt door regels. Een extra tentamenkans of mindering van collegegeld waren bijvoorbeeld geen
opties. Daarnaast duurde het even voor ik terecht kon voor een gesprek. Soms moest ik langer dan een maand wachten, best
vervelend.
Eén van de vele ervaringen van een student met psychische klachten. Een ervaring waaruit de complexiteit van studeren
met psychische klachten duidelijk wordt, zowel vanuit het perspectief van de student als vanuit het perspectief van de
onderwijsinstelling. Expertisecentrum inclusief onderwijs krijgt uit het hoger onderwijs steeds meer vragen op het gebied
van ‘Studeren met psychische klachten.’ Vragen over de rol en verantwoordelijkheid van het onderwijs, de
(on)mogelijkheden, de ervaren handelingsverlegenheid, de verscheidenheid onder studentbegeleiders (op het gebied van
kennis, houding en vaardigheden), ervaren dilemma’s, samenwerking tussen onderwijs en GGZ, behoefte aan goede
voorbeelden, want die zijn er ook. Overleg en samenwerking met een klankbordgroep heeft geresulteerd in voorliggende
digitale handleiding:
‘Studeren met psychische klachten. Handleiding voor (studie) begeleiders in het hoger onderwijs’.
We hopen dat deze handleiding bijdraagt aan een betere begeleiding van studenten met psychische klachten en dat deze
studenten daarmee beter in staat zijn om met succes te studeren.
Sietske Sportel
Projectleider Studeren met psychische klachten
Expertisecentrum inclusief onderwijs
November 2015, ’s-Hertogenbosch
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1

Aanleiding

De Landelijke Studenten Vakbond deed in 2013 onderzoek
naar psychische klachten van studenten in het hoger
onderwijs.1 Uit dit onderzoek komt naar voren dat 49
procent van de Nederlandse studenten kampt met
psychische klachten, of dergelijke klachten heeft gehad.
De meest genoemde klacht is depressie, gevolgd door
vermoeidheid en stress. Concentratieproblemen en
faalangst spelen ook mee. Studiedruk en rendements
denken zijn de meest genoemde oorzaken, gevolgd door
familieomstandigheden en te veel activiteiten naast de
studie.
Uit het rapport van ResearchNed en ITS Nijmegen (2012)2
blijkt dat vier procent van de studenten een psychische
ziekte heeft, ADHD en autisme/aanverwante stoornis niet
mee gerekend. Wanneer er niet alleen naar psychische
ziekte, maar naar meer algemene psychische klachten als
stress, faalangst en vermoeidheid gekeken wordt, valt dit
cijfer veel hoger uit.

Expertisecentrum inclusief onderwijs deed een
inventariserend onderzoek onder haar contactpersonen
in het hoger onderwijs. Uit deze inventarisatie kwam
naar voren dat studentendecanen, studieadviseurs
en studentenpsychologen te maken hebben met een
toenemend aantal studenten dat kampt met psychische
klachten. Daarom is er behoefte aan meer deskundigheid
op het gebied van het begeleiden van studenten met
psychische klachten.
Samen met een klankbordgroep bestaand uit
studenten, studentendecanen, studentenpsychologen
en professionals uit de GGZ heeft in 2014 een nadere
verkenning plaatsgevonden. Deze verkenning heeft
geresulteerd in een aanvraag bij het Fonds Psychische
Gezondheid. Met de toegekende subsidie en de
basissubsidie van OCW is, in samenspraak met de
klankbordgroep, voorliggende digitale handleiding
voor (studie)begeleiders van studenten met psychische
klachten in het hoger onderwijs tot stand gekomen.

1 Schmidt, E. & Simons, M. (2013). Psychische klachten onder
studenten. Utrecht: Landelijke studenten vakbond (LSVb).
2 Broek, A. van den, et al (2012). Studeren met een
functiebeperking. Nijmegen: ResearchNed/ITS. Zie ook:
Factsheet Cijfers + studeren met een functiebeperking (2013).
’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum inclusief onderwijs
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2
2.1

Inleiding

Waarom aandacht voor studeren met psychische
klachten?

“Een psychische aandoening treft bijna de helft (om
precies te zijn 42,7 procent) van de Nederlanders ooit in
zijn leven. Toch rust er nog een groot taboe op psychische
aandoeningen als borderline, depressie, een angststoornis
en autisme. Ook bestaan er veel vooroordelen over
mensen met een psychische aandoening. Sterker nog, er
is sprake van een fenomeen dat nog nadeliger is dan de
klachten zelf: stigmatisering.” <Lees verder1>
Veel psychische klachten komen tijdens de studietijd voor
het eerst tot uiting. Het hoger onderwijs kan de eerste
plek zijn, waar men signaleert ‘dat er iets aan de hand
is’. Studenten, die al eerder te maken hebben gehad met
psychische problemen, melden dit vaak niet of laat. Angst
voor stigmatisering is één van de redenen waarom een
student niet open is over zijn problemen. Onbekendheid
met de mogelijkheden die er zijn om er iets aan te doen, is
een belangrijke andere reden.
De cijfers over het aantal studenten dat te maken
heeft met psychische problemen variëren. Er is in
ieder geval sprake van een beleefde toename van het
aantal studenten dat hiermee kampt. De vraag of er
sprake is van een toename van psychische stoornissen
onder jongeren komt ook aan bod in het advies van
de Gezondheidsraad (2014).3 Uit het rapport van
ResearchNed4 blijkt dat studenten met een psychische
beperking minder vaak gebruikmaken van voorzieningen
dan andere studenten. De kans op uitval onder deze
groep is het hoogst. Wanneer deze jongeren thuis komen
te zitten zonder startkwalificatie is er een verhoogde
kans op werkloosheid. Van den Berg en Van der Gaag
doen sinds 2008 onderzoek en concluderen dat het
vroegtijdig behandelen van psychische klachten voorkómt

3 De gezondheidsraad (2014). Participatie van jongeren met
psychische problemen. Den Haag: Gezondheidsraad.
4 Broek, A. van den, et al (2012). Studeren met een
functiebeperking. Nijmegen: ResearchNed/ITS. Zie ook:
Factsheet Cijfers + studeren met een functiebeperking (2013).
’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum inclusief onderwijs.

dat jongeren sociaal-maatschappelijk vastlopen en
langdurig behandeld moeten worden. <Lees verder2>
Kunnen signaleren en (vroegtijdig) behandelen vraagt om
deskundigheid binnen de onderwijsinstellingen en om een
goede samenwerking tussen onderwijs en GGZ.

2.2

Waarover gaat deze handleiding en voor wie is
deze handleiding?

Deze handleiding is bedoeld voor professionals die in
het hoger onderwijs een belangrijke rol vervullen in de
begeleiding van studenten met psychische klachten.
We hanteren het woord studentbegeleider, maar je kunt
ook studieloopbaanbegeleider, studieadviseur, mentor,
scriptiebegeleider, trajectbegeleider, enzovoort lezen.
Daar waar ‘hij’ gehanteerd wordt, kun je uiteraard ook
‘zij’ lezen. Het gaat over de begeleiding van studenten
met psychische klachten die hierdoor belemmeringen
ondervinden in hun studie en begeleiding nodig hebben
om hiermee om te gaan en niet uit te vallen. We hanteren
de begrippen psychische klachten en/of psychische
problemen en niet psychische diagnoses en/of stoornissen
(hoewel daar wel sprake van kan zijn). In de GGZ en de
hulpverlening spreekt men over diagnoses en stoornissen
(zie ook Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM V): het internationale classificatiesysteem
voor psychische aandoeningen).

2.3

Hoe zit de handleiding in elkaar?

Deze handleiding is digitaal te lezen. Mocht je het prettig
vinden dan kun je deze ook downloaden. Na de aanleiding
(hoofdstuk 1), volgt de inleiding (hoofdstuk 2) waar
ingegaan wordt op studeren met psychische klachten in
het hoger onderwijs en de vraag hoe deze handleiding
te gebruiken. Hoofdstuk 3 geeft meer informatie over
studeren met psychische klachten en biedt een algemene
introductie op dit onderwerp. In het laatste hoofdstuk
(hoofdstuk 4) staat de begeleiding van studenten met
psychische klachten centraal. Het gaat over signaleren,
begeleiden en door verwijzen. Dit hoofdstuk geeft
praktische handvatten voor de dagelijkse begeleiding.
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Aan het einde van dit hoofdstuk zijn diverse opdrachten
opgenomen zodat je samen met collega’s de tips uit de
handleiding praktisch kunt toepassen en het gesprek over
studeren met psychische klachten kunt voeren. Aan het
einde van de handleiding is een literatuurlijst opgenomen.
Vanuit de tekst word je soms rechtstreeks doorgelinkt
naar een interessante bron. Ook zijn er diverse bijlagen
opgenomen.

2.4

Wat kun je (niet) met deze handleiding?

Deze handleiding is geschreven met oog voor de
dagelijks realiteit, maar ook vanuit een ambitie: optimale
begeleiding van studenten met psychische klachten. Deze
handleiding biedt achtergrondinformatie onder andere
gericht op signalering, handvatten en verwijzingen voor
de begeleiding van studenten met psychische klachten in
het hoger onderwijs. Het doel van deze handleiding is dat
begeleiders zich beter toegerust voelen om studenten met
psychische klachten open tegemoet te treden en hen zo
optimaal mogelijk te begeleiden.
Daarnaast nodigt deze handleiding je uit om samen
met collega’s uit het onderwijs en de hulpverlening
op te trekken, om de inhoud ervan toe te passen in de
praktijk. Met als bijkomend doel dat deze samenwerking
bijdraagt aan het doorbreken van het taboe rond
psychische klachten. De handleiding biedt duidelijkheid
over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden
als het om de begeleiding van de student binnen een
onderwijsinstelling gaat.
Deze handleiding is niet bedoeld om diagnoses te stellen.
Het biedt geen cursus psychopathologie of training
gespreksvaardigheden. Je kunt met deze handleiding ook
niet voorkomen dat studenten met psychische klachten
geen belemmeringen meer ondervinden tijdens het
studeren en ook niet dat ze uitvallen.
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3
3.1

Studeren met
psychische klachten

Studeren met een functiebeperking

Psychische klachten vallen binnen de Nederlandse
regelgeving onder ‘Studeren met een functiebeperking’.
Het recht van studenten op universitair en hoger
beroepsonderwijs is vastgelegd in de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Alle
ingeschreven studenten dienen op basis van artikel 7.34
WHW toegang te hebben tot de onderwijsinstelling,
onderwijs te kunnen genieten, tentamens en examens
te kunnen afleggen en gebruik te kunnen maken van
studiebegeleiding en andere bestaande voorzieningen,
waaronder de diensten van een studentendecaan.
Dat op deze punten geen onderscheid gemaakt mag
worden tussen studenten met en studenten zonder
functiebeperking, is vastgelegd in artikel 6 van de Wet
Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om waar nodig
doeltreffende aanpassingen te bieden voor studenten met
een functiebeperking, tenzij deze aanpassingen voor de
instellingen een onevenredige belasting vormen.

3.2

Ariadne (2008)5, Wat wil jij? (2009)6 en Studeren met stille
pijn (2010).7
Veel psychische klachten komen voor het eerst tot
uiting in de studententijd (in de leeftijd tussen 17 en 23
jaar). Dat is ook niet vreemd, er verandert veel in deze
levensfase: op jezelf gaan wonen, nieuwe en andere eisen
die gesteld worden, nieuwe sociale en seksuele contacten,
experimenteren met alcohol- en drugs, losmaken van
oude omgeving en nieuwe interesses en voorkeuren
ontwikkelen (identiteitsontwikkeling) enzovoort. Soms
waren psychische klachten al latent aanwezig en worden
ze nu zichtbaar. Het is ook mogelijk dat studenten tijdens
de studie moeilijkheden ervaren waardoor er psychische
problemen ontstaan. Vaak zijn het verschillende factoren,
zowel persoonsgebonden als omgevingsfactoren die
op elkaar ingrijpen. Bij persoonsgebonden factoren
kun je denken aan persoonlijkheid en genetische
aanleg. Bij omgevingsfactoren gaat het bijvoorbeeld om
familieomstandigheden (relatieproblemen, mantelzorg en
ziekte en overlijden) en andere persoonlijke problemen
(financiële problemen, pesten en problemen op het gebied
van sociale vaardigheid).

Studeren en psychische klachten

Studenten met psychische klachten vormen een zeer
diverse groep. Het gaat niet alleen om studenten die al
langer te maken hebben met psychische problemen en
daardoor hun studie hebben moeten onderbreken of
nog niet begonnen waren aan een studie, maar ook om
studenten die tijdens hun studie psychische problemen
krijgen en daardoor bijvoorbeeld studievertraging
oplopen. Je kunt denken aan studenten die een baan
hadden, uitgevallen zijn en (weer opnieuw) gaan studeren.
Ook valt te denken aan iemand met ADHD, depressie,
bipolaire stoornis, verslavingsproblematiek of heimwee,
stress en faalangst. Het kunnen tijdelijke problemen zijn,
maar ook problemen voor het leven. Meer informatie
over verschillende psychische problemen is te vinden op
de website van het Fonds Psychische Gezondheid. <Lees
verder3> Meer informatie over studeren met psychische
problemen is te vinden bij het Expertisecentrum Begeleid
leren <Lees verder4> en in de boeken De Draad van

Door hun psychische problemen kunnen studenten
belemmeringen ervaren tijdens hun studie. Er worden
verschillende soorten belemmeringen onderscheiden
(Korevaar, 2015). Zo kunnen studenten cognitieve
belemmeringen ervaren. Hierbij gaat het om problemen
met onder andere aandacht, concentratie, geheugen,
planning, ordenen, initiatief nemen, problemen oplossen,
motivatie en organisatie. Ook kunnen studenten op
sociaal emotioneel gebied belemmeringen ondervinden.
Denk hierbij aan: samenwerken, contact leggen en
onderhouden, presenteren, laag zelfvertrouwen,

5 Gelder, H. van, et al (2008). De draad van Ariadne, begeleiding
begeleid. Twente: Student Affairs Coaching & Counselling (SACC),
Universiteit Twente.
6 Boer, M. et al (2009). Wat wil jij? Studeren met psychische
problemen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
7 Verouden, N.W., et al (2010). Studenten en stille pijn. Wel
problemen maar geen hulp zoeken. Amsterdam: Elsevier
Gezondheidszorg.
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omgaan met stress, reageren op feedback en angst
voor stigma en discriminatie. Daarnaast kunnen
omgevingsinvloeden voor belemmeringen zorgen. Hierbij
gaat het omgevingsproblemen die een (extra) belasting
kunnen vormen zoals financiën, woonsituatie, familie en
stigmatisering. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om
de onbekendheid met of het onvoldoende gebruikmaken
van ondersteuningsmogelijkheden. Tot slot kun je denken
aan belemmeringen die voortkomen uit de aandoening
zelf. Zo is de aard van een aandoening vaak fluctuerend,
wat wil zeggen dat het karakter van de symptomen erg
kan wisselen. ‘Goede’ periodes kunnen afgewisseld
worden door ‘slechte.’ Daarnaast ervaren studenten
bijwerkingen van hun medicatie, denk hierbij aan: sufheid,
vermoeidheid, wazig kijken en trillen van de handen.

3.3

De rol van de onderwijsinstelling

Het onderwijs heeft een belangrijke rol als het om het
signaleren van psychische klachten gaat.
Door tijdig herkennen en bieden van goede begeleiding
kan voorkómen worden dat studenten uitvallen, dat hun
situatie erger wordt en dat zij maatschappelijk niet meer
participeren. Er zijn studenten met psychische klachten
die geen aanspraak maken op de begeleiding die binnen
hun onderwijsinstelling geboden wordt, zij redden het
(met andere hulp) zelf. Voor de meeste studenten geldt
echter dat goede begeleiding essentieel is.

Om het taboe rondom psychische klachten te doorbreken
is openheid belangrijk. Het onderwijs kan zorgen voor
die open cultuur, waar binnen het normaal is dat er over
psychische problemen gepraat wordt. Waar studenten
aangesproken worden op hun studiegedrag wanneer
hier aanleiding toe is. Waar ze een luisterend oor kunnen
vinden. Waar er iemand is die met ze meedenkt als
studeren niet vanzelf gaat en die kan doorverwijzen als dat
nodig is. Communicatiemiddelen kunnen hiervoor worden
ingezet zodat studenten weten dat er begeleiding mogelijk
is en om ze te informeren waarvoor ze bij wie terecht
kunnen. Daarmee kun je stimuleren dat studenten zich
tijdig melden. Verschillende onderwijsinstellingen bieden
studenten informatie via de website, zoals bijvoorbeeld de
Technische Universiteit Delft. <Lees verder6>
Signaleren en (vroegtijdige) behandelen vraagt om
deskundigheid binnen de onderwijsinstellingen. Om een
goede interne samenwerking en om samenwerking tussen
onderwijs en GGZ.
Binnen sommige onderwijsinstellingen is
gespecialiseerde kennis aanwezig, bijvoorbeeld doordat
er studentenpsychologen in dienst zijn. Bij andere
onderwijsinstellingen is dit niet het geval, maar zijn
er bijvoorbeeld wel collega’s die de nodige ervaring
hebben opgedaan met het begeleiden van studenten met
psychische klachten.
Citaat uit de publicatie Wat wil jij?8: “We praten weinig
onder elkaar over studeren met psychische problematiek.
De docenten van onze opleiding weten dat wij deskundig
zijn. We hebben lange ervaring. Toch komt men niet even
langs om te overleggen als het om deze problematiek gaat.”
Onderlinge uitwisseling, kennisdeling en doorverwijzing
blijkt niet altijd vanzelf te gaan. Eén van de verklaringen
daarvoor is dat begeleiding aan en zorg voor studenten als
neventaak wordt beschouwd. Het aantal uur, dat aan deze
begeleiding en zorg besteed kan worden, is beperkt.
Belangrijk is om in de begeleiding continu de studentenrol
voor ogen te houden. Behandeling van de problematiek is
de rol van de hulpverlening/GGZ, als (studie)begeleider
ben je geen therapeut. Goede samenwerking tussen
onderwijs en GGZ is soms essentieel, maar komt niet
vanzelfsprekend tot stand.

8 Boer, M. et al (2009). Wat wil jij? Studeren met psychische
problemen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
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4
4.1

Begeleiden van studenten
met psychische klachten

Signaleren

Psychische klachten kunnen heel uiteenlopend zijn.
“Bij het beoordelen van gedrag en het interpreteren van
signalen is het van belang om de context waarbinnen dit
gedrag plaatsvindt te betrekken. Je indruk dat er ‘iets aan de
hand is’ hoeft niet per se te duiden op psychische problemen.
Neem je indruk dat er ‘iets aan de hand is’ wel serieus, de
signalen kunnen duiden op psychische problemen.”9
In de bijlage (bijlage 1) zijn praktische richtlijnen
opgenomen voor docenten en studieloopbaanbegeleiders
bij het ondersteunen van studenten met mogelijke
psychische problemen.
Onzekerheid, spanning en angst zijn emoties die kunnen
voorkomen tijdens de studieperiode. Het zijn ook emoties
die passen binnen deze fase van het leven. Het studeren
zelf kan moeite kosten. Concentratieproblemen en moeite
met plannen kunnen erbij horen, maar kunnen ook meer
betekenen. Op het moment dat deze emoties en de
signalen die je waarneemt de student ervan weerhouden
om succesvol te studeren (onvoldoende of geen
studievoortgang), is er mogelijk meer aan de hand.
De hierna volgende lijst met signalen is niet uitputtend.
De signalen kunnen aanleiding geven om met een student
in gesprek te gaan.
Signalen:
In het algemeen valt op dat de student:
• Vaker ziek of afwezig is en/of vaak te laat komt.
• Afspraken niet nakomt.
• Opdrachten keer op keer niet haalt.
• Ander gedrag vertoont dan gewoonlijk of er anders
uitziet dan je van hem gewend bent.
• Zenuwachtig, onrustig of angstig overkomt.
• Doelloos, niet blij, somber of neerslachtig overkomt.

9 Korevaar, L. (2015). Handboek begeleid leren. Het ondersteunen
van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen
en behouden van een reguliere opleiding. Utrecht: Stichting
Rehabilitatie ’92. Groningen: Lectoraat Rehabilitatie.

• Last heeft van schuldgevoelens.
• Vermoeid of afwezig overkomt.
• Boos of geïrriteerd overkomt of juist weinig emoties
toont.
• Moeite met het nemen van beslissingen heeft.
• Pijn- en of fysieke klachten (hoofdpijn, duizeligheid,
hartkloppingen) heeft.
• Overmatig alcohol- en/of drugs gebruikt.
• Weinig sociale contacten en/of activiteiten heeft.
• Veel praat over een traumatische gebeurtenis.
• Last heeft van wanen of hallucinaties.
In de sociale omgang (in contact met medestudenten, tijdens
werkgroepen, in relatie tot de docent/begeleider) valt op dat
de student:
• Minder praat dan normaal.
• Meer praat dan normaal en/of er dingen uitflapt.
• Zich terugtrekt/zich isoleert/sociaal verkeer uit de weg
gaat.
• Verward overkomt.
• Zijn afspraken niet nakomt.
• Asociaal gedrag vertoont.
• Impulsief overkomt.
• Wisselende relaties heeft.
• Iets teweeg brengt bij klasgenoten (medestudenten
kunnen bijvoorbeeld het wisselende gedrag en
prestaties van de student moeilijk begrijpen).
Tijdens studie-activiteiten valt op dat de student:
• Niet op gang komt en/of zaken uitstelt.
• Last van concentratieproblemen heeft.
• Minder goed presteert en/of fouten maakt en
opdrachten verkeerd interpreteert.
• Deadlines mist.
• Continu bezig is met studie en geen tijd heeft voor
andere zaken.
• Onzeker is over zijn eigen prestaties.
• Moeite heeft om samen te werken tijdens presentaties
(in groepsopdrachten).
• Studievertraging heeft (en steeds verder achter gaat
lopen).
• Minder aanwezig is of een veranderd patroon van
aanwezigheid vertoont.
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4.2

Uitgangspunten in de begeleiding

Wanneer je ‘iets’ signaleert en/of je zorgen maakt, ga
hierover dan het gesprek met de student aan. Realiseer
je dat je zelf het belangrijkste ‘instrument’ bent in de
begeleiding. Hierbij is het van belang om van jezelf te
weten wat je kunt en wilt in je rol als begeleider. Een
student met problemen begeleiden kan een dankbare
taak zijn, maar is soms ook confronterend, heftig en
intensief en vraagt om zelfbewustzijn als begeleider. Hier
volgen enkele uitgangspunten die van belang zijn in de
begeleiding van studenten met psychische klachten:
Bejegening
De manier waarop je de student bejegent is essentieel.
Het gaat hierbij om een grondhouding van waaruit je
de student benadert. Benader studenten met een open
houding, zonder oordeel, met oprechte interesse en
begrip. Dit lijken misschien open deuren, maar in de
praktijk blijkt dit niet altijd even makkelijk. Wees je bewust
van je eigen (voor)oordelen over de (on)mogelijkheden
van de student. Realiseer je dat te veel aandacht voor en
focus op de psychische problemen zelf goede begeleiding
in de weg kan staan. Focus je op zijn rol als student (en
niet op die van patiënt) en realiseer je dat de student
soms (onbewust) meester is geworden in het inzetten
van compensatiestrategieën en het verbergen van
zijn problemen. Schenk de student je vertrouwen en
bemoediging, zoek contact met de student bij afwezigheid.
Begeleiding is maatwerk
Begeleiding vraagt om maatwerk, zeker voor de diverse
groep studenten met psychische klachten. Van belang is
om aan te sluiten bij de doelen die de student zich heeft
gesteld en waarvoor de student zelf verantwoordelijk is.
Ondersteuning bij het stellen van realistische doelen kan
noodzakelijk zijn. Sommige studenten met psychische
klachten hebben geleerd om te gaan met hun problemen.
Sluit aan bij deze kennis. Ondersteun studenten die deze
kennis nog niet hebben bij het opdoen ervan. Vanwege de
complexe problematiek en/of de extra begeleidingsvraag
bestaat soms de neiging te focussen op wat lastig is. Dit
kan nodig zijn wanneer de problemen groot zijn en ze het
studeren in de weg staan en/of wanneer de student het
zelf niet weet. Richt je daarnaast ook op datgene waar de
student goed in is, benut zijn talenten en kracht, en focus
je op het hier en nu.
Duidelijk zijn
Wees duidelijk wat de student van jou als begeleider kan
verwachten. Wat kun je wel, wat niet en wat verwacht
je van de student. Wat betekent het bijvoorbeeld dat
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je, naast het voeren van gesprekken met de student als
begeleider, ook docent bent die producten van de student
moet beoordelen? Houd je aan afspraken en wees ook
duidelijk als je ondersteuning en of voorzieningen niet
kunt bieden. Verwijs dan door. Verwijs ook door voor hulp
bij de psychische problemen zelf.
Duidelijk zijn, hangt ook samen met eerlijk zijn. Benoem
bijvoorbeeld als je het (ook) niet weet. Het hebben van
een vaste begeleider zorgt voor duidelijkheid en voorkomt
dat studenten keer op keer hun verhaal moeten vertellen.
Het hebben van een ‘klik’ is hierbij belangrijk. Wees ook
duidelijk als het om privacy gaat, een student moet er op
kunnen vertrouwen dat je vertrouwelijk met informatie
omgaat. Hoe om te gaan met privacy wordt soms als lastig
ervaren, in de bijlage een voorbeeld (bijlage 2).

4.3

Begeleidingsgesprek voeren

Als begeleider kun je ervaren dat ‘er iets aan de hand is’
het kan ook zijn dat een collega of een medestudent zijn
zorgen uit over de (prestaties van de) student. Natuurlijk
kan de student zelf ook bij je aankloppen met een meer of
minder specifieke begeleidingsvraag. Hoe het ook zij, je
moet hier als begeleider wat mee. De ervaren dilemma’s
door begeleiders gaan over vragen als: wanneer moet ik er
iets mee, wat kan ik als begeleider en wat is mijn rol, tot
hoe ver ga ik, wanneer verwijs ik door en wanneer houdt
het (vanuit het onderwijs) op?
Diverse gespreksmodellen kunnen aan de gespreks
voering met studenten ten grondslag liggen. Het
oplossingsgerichte model bijvoorbeeld. Via de Landelijke
Vereniging voor Studieadviseurs (LVSA) kun je trainingen
volgen op het gebied van oplossingsgericht vragen
stellen. <Lees verder7> Veel gesprekken doen zich ook
‘toevallig’ voor, kennen door de omstandigheden niet
altijd een kop en een staart, bestaan soms uit alleen
‘even luisteren’ en leveren niet altijd wat op doordat een
student er bijvoorbeeld niet voor openstaat. De hieronder
gehanteerde opbouw dient als voorbeeld en de vragen als
handreiking.
4.3.1 De start van het gesprek
Doel van deze fase
Een veilige gesprekssituatie creëren door vertrouwen te
wekken en duidelijk te zijn over het doel van de afspraak.
Rol van de begeleider
Een open en veilige situatie creëren door duidelijkheid te
scheppen.

Eerlijk, empathisch en duidelijk de student tegemoet
treden (vanuit een ik-boodschap).
Vragen
• Hoe gaat het met je?
• Wat is voor jou belangrijk om hier te bespreken?
• Waar wil je het nu over hebben?
• Ik heb het idee dat het niet zo goed met je gaat, klopt
dat?
• Ik maak me zorgen om je, is dat terecht?
• Het valt me op dat je minder aanwezig bent, wil je me
vertellen hoe dat komt/hoe komt dat?
• Wanneer is dit gesprek voor jou (na afloop) zinvol
geweest?
• Wat is voor jou het doel van dit gesprek?
• Wat wil je bereiken op het gebied van…?
• Wat is voor jou belangrijk op het gebied van…?
Van belang in deze fase (wees je bewust van)
• Het kan voor het eerst zijn dat een student openlijk
naar zijn problemen wordt gevraagd. Dit kan
onzekerheid met zich meebrengen, ook kunnen er
gevoelens van schaamte spelen.
• Wees je bewust van je eigen onzekerheid met
betrekking tot het begeleiden van studenten met
psychische klachten en in hoeverre dat jou belemmert
in het bieden van begeleiding.
• Studenten willen ‘normaal’ zijn en gewoon kunnen
studeren. Laat merken dat hij niet de enige student is
met problemen, zonder de problemen te bagatelliseren.
Wijs eventueel op de website ‘ik student’ <Lees
verder8> waar 26 studenten vertellen over hun
ervaringen.
• Zowel bij jou als bij de student kunnen er vooroordelen
bestaan (bijvoorbeeld “als je slim bent, laat je je niet
door geestelijke problemen beperken”) die goede
begeleiding in de weg kunnen staan.
• Het kan zijn dat de student problemen ontkent, terwijl
er wel degelijk iets aan de hand is. Respecteer de keuze
van de student. Bied de student de mogelijkheid om bij
je terug te komen. Wanneer je je zorgen maakt, praat
dan met je teamleider of een specialist.
• Benoem de mogelijkheid om bij een gespecialiseerde
en onafhankelijke collega binnen de onderwijsinstelling
een gesprek aan te vragen (zoals een studentendecaan
of studentenpsycholoog die niet verbonden zijn aan de
opleiding en geen rol hebben in het beoordelen van de
studieresultaten van de student).
• Wees je bewust van het feit dat je een ander
referentiekader hebt dan studenten en dat jij niet zijn
referentiekader bent. Zie voor een toelichting bijlage

‘Leeftijdgenoten zijn het sociale referentiekader’
(bijlage 3).
• Te snel begrip kan ervoor zorgen dat een student
zich niet serieus genomen voelt. Vragen naar de
belevingswereld (om de student beter te begrijpen)
is hierbij van belang. Stem je houding en aanpak af
op de vraag van de student. Zeker een student met
ervaringskennis kan je veel vertellen.
• Houd het gezamenlijke ‘overall’ doel voor ogen, jullie
hebben er beiden belang bij dat de student met succes
kan studeren.
4.3.2 De kern van het gesprek
Doel van deze fase
Het verkennen van het probleem, reflecteren hierop
en het inzicht verdiepen om van daaruit te komen
tot mogelijke oplossingen. Zie ook bijlage 4 over het
diagnostisch gesprek.
Rol van de begeleider
De rol van de begeleider is de student te stimuleren te
reflecteren op concrete gebeurtenissen. Belangrijk hierbij
is goed te luisteren, stiltes te laten bestaan, waar nodig
door te vragen en feedback te geven (door samen te
vatten) om zo de student te helpen het probleem helder te
krijgen. Belangrijk is ook de rode draad vast te houden en
niet te veel uit te wijden. In de fase van ‘inzicht verdiepen’
is aandacht voor gedachten, gevoelens en gedrag van
belang. Ook kan het nodig zijn te confronteren, sturend
op te treden en informatie te geven, vanuit een open en
vragende houding. Om tot oplossingen te komen is het de
kunst de student te stimuleren vrijuit te denken.
Vragen
• Is er iets aan de hand en wil je er meer over vertellen?
• Waar heb je last van en hoe beïnvloedt dit je studie?
(wat, wanneer, wie, hoe vaak, wat zijn concrete
voorbeelden?)
• Speelt je probleem ook op andere gebieden?
• Hoe ga je met je probleem om, wat werkt daarin goed
en wat niet?
• Op welke manier word je door problemen belemmerd
in je studie?
• Heb je steun van anderen (studiemaatje, huisgenoten,
familie, professionele hulp)?
• Wat kun je zelf doen? Waar heb je behoefte aan en wat
heb je van mij, als begeleider, nodig?
• Wat zou je nog kunnen doen?
• Wat als deze belemmeringen er niet meer zouden zijn?
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Van belang in deze fase (wees je bewust van)
• Veel begeleiders willen studenten helpen hun
problemen op te lossen. Vanuit deze behoefte bestaat
de neiging te snel te gaan zoeken naar oplossingen en
deze (door verkapte vragen) aan te dragen. Het stellen
van open en verdiepende vragen is een belangrijke stap
om tot inzicht te komen.
• Help de student om zijn probleem, vanuit het
studiedoel dat hij voor ogen heeft, te verwoorden. Jouw
taak is om dit helder te krijgen en niet om het probleem
van de student op te lossen.
• Studenten kunnen moeite hebben om het probleem te
verwoorden, omdat ze bijvoorbeeld zelf niet weten wat
er aan de hand is.
• Studenten kunnen soms teveel vertellen, ze kunnen
geneigd zijn vragen te beantwoorden zonder zich af te
vragen wat ze willen vertellen. Ook is het mogelijk dat
hij, wanneer hij problemen ervaart (en ‘overloopt’), heel
open is. Achteraf kan hij zich hierover ongemakkelijk
voelen en/of schamen.
• Het gaat niet om het stellen van diagnoses, maar
om het verkrijgen van inzicht in de leefwereld en het
studiegedrag van de student. Het hebben van een
diagnose geeft een richting waarin gezocht kan worden
naar oplossingen voor de belemmeringen die de
student ervaart. Een diagnose kan ook belemmerend
werken. Door het plakken van etiketten heb je soms
onvoldoende oog voor die unieke student.

4.3.3 Het gesprek afronden en afspraken maken
Doel van deze fase
Het gesprek beëindigen, conclusies trekken en komen tot
een actieplan en duidelijke afspraken.
Rol van de begeleider
De begeleider heeft een rol in het verwoorden van
de conclusies. Wat is er tot nu toe besproken, hoe
gemotiveerd is de student om aan de slag te gaan met
welke oplossingen? Samen wordt vervolgens gekeken wat
er moet gebeuren en hoe dit mogelijk wordt.
Vragen
• Wat zijn de vervolgstappen?
• Met welk van de genoemde oplossingen wil je aan de
slag?
• Wat is het eerste dat je NU gaat doen?
• Wat zijn mogelijke belemmeringen?
• Wat ga jij doen, hoe kan je omgeving jou helpen, wat wil
je dat ik doe?
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• Wat heb je nodig om te doen wat we hebben
afgesproken?
• Hoe was dit gesprek voor jou? Zijn er nog zaken die
nog niet aan de orde zijn geweest, maar die je wel had
willen bespreken?
• Wanneer spreken we weer af?
Van belang in deze fase (wees je bewust van)
• Probeer goed in te schatten wat haalbare doelen
en afspraken zijn voor de student. Studenten zijn
bovengemiddeld intelligent en worden daardoor sneller
overschat. Stel doelen bij als blijkt dat deze na de eerste
keer niet behaald zijn. Probeer een situatie te creëren
waarin de kans op succes groot is en de kans op falen
klein. Succeservaringen zijn erg belangrijk en geven de
studenten meer zelfvertrouwen en een gevoel van ‘in
control’ zijn.
• Houd je eigen grenzen in de gaten. De problemen van
de student kunnen heel dichtbij komen of herkenning
oproepen waardoor je minder in staat bent om de
student open te begeleiden.
• Begeleiding van studenten kan zwaar zijn, zoek
een manier waarop dit voor jou werkbaar is, door
bijvoorbeeld met collega’s uit te wisselen.
• Ondanks de motivatie van de student is het mogelijk
dat het hem niet lukt met de afspraken aan de slag te
gaan, laat dit onderwerp van gesprek zijn in deze fase.
• Verwijs een student door naar de huisarts en/of
studentenpsycholoog, wanneer er sprake is van (het
vermoeden van) een stoornis en/of ernstige klachten.
• Het feit dat je een student doorverwijst, kan heel veel
impact hebben op de student. Het is goed om daar in
een volgend gesprek op terug te komen. Enerzijds om te
achterhalen wat dit met de student deed, anderzijds om
op een vriendelijke maar besliste manier wederom de
mogelijkheid om door te verwijzen te bespreken indien
nodig.

4.4

Handelingsadviezen/aanpakken

Naast het voeren van gesprekken zijn de volgende tools
en handvatten ook bruikbaar in de begeleiding van
studenten:
Studiebegeleiding vanuit het principe van zelfmonitoring
Bij zelfmonitoring gaat het om zelfobservatie en
zelfcontrole. Uitgangspunt is dat het studeren, dus het
proces van verwerven van kennis en vaardigheden,
toegesneden moet zijn op de mogelijkheden van de
student. Dit betekent dat er allereerst inzicht moet komen
in het studeergedrag en het leven van de student. Om het
studeergedrag inzichtelijk te maken, kun je de student
vragen een studiedagboek bij te houden. Het uiteindelijke
doel is dat de student gaat inzien dat hij invloed kan
hebben op zichzelf en op zijn (studie)gedrag. Pas dan
kan de student rekening gaan (leren) houden met zijn
specifieke psychische mogelijkheden en onmogelijkheden.
In de bijlage een handreiking bij het principe van
zelfmonitoring en een formulier voor studenten, afkomstig
uit de Draad van Ariadne (2008)10 (bijlage 5 en 6).
Initiatief vanuit de studentbegeleider
Een probleem bij de begeleiding van studenten met
psychische klachten is dat deze vaak laat op gang komt.
Wanneer de student psychische klachten heeft gemeld,
maar op eigen kracht wil studeren, kun je overwegen wel
vaste gesprekken in te plannen met de student. Zo houd
je contact, vinger aan de pols en voorkom je mogelijk
studieproblemen op termijn.
Begeleid leren
Het begeleid leren-proces is opgebouwd uit vijf fasen:
verkennen, kiezen, verkrijgen, behouden en verlaten. In
de fase van het behouden van de opleiding gaat het om
het voorzien van activiteiten die nodig zijn om de student
te helpen met succes en naar tevredenheid zijn opleiding
vol te houden en af te ronden. Deze activiteiten omvatten
functionele diagnostiek, hulpbronnendiagnostiek,
het ontwikkelen van vaardigheden, het coördineren
van hulpdiensten en consultatie en voorlichting. Korevaar
(2015): “Docenten en studieloopbaanbegeleiders steken vaak
in op het niveau van hulpbronnen en vaardigheden. Moet je
niet beginnen met:
“Wil je deze opleiding blijven volgen? Wil je hier wel zijn?” Het
lijkt een open deur, maar toch slaan we die stap vaak over,
om vervolgens samen met de student op zoek te gaan naar de

10 Gelder, H. van, et al (2008). De draad van Ariadne, begeleiding
begeleid. Twente: Student Affairs Coaching & Counselling (SACC),
Universiteit Twente.

vaardigheden en hulpbronnen/ondersteuning die nodig zijn,
om de opleiding te blijven volgen, te achterhalen.”
Aandacht voor de inzet van hulpbronnen
Hulpbronnen zijn die mensen, plaatsen, dingen en of
activiteiten die een bron van hulp voor de student kunnen
zijn. Is er familie, zijn er vrienden, studiemaatjes en/of
hulpverleners die de student tot steun kunnen zijn? Is er
een plaats, bijvoorbeeld een stilteruimte, waar de student
goed kan studeren? Zijn er activiteiten, zoals sport en
ontspanningsoefeningen, die kunnen dienen als essentiële
hulpbronnen? Dit verkennen en afspraken maken over
het gebruik ervan kunnen onderdeel uitmaken van de
begeleiding.
Lotgenotengroep, studentenplatforms en maatjesprojecten
Lid zijn van een ‘lotgenotengroep’ is een van de
hulpbronnen die door studenten als zeer steunend ervaren
wordt. Het gaat om ontmoeten van gelijkgestemden, het
kunnen inzetten van ervaringsdeskundigheid, maar ook de
begeleiding en samenwerking met leeftijdsgenoten. Op
het gebied van samenwerken, zijn maatjesprojecten zeer
waardevol. Studenten kijken samen met leeftijdsgenoten
welke vaardigheden zij nodig hebben om succesvol te
studeren (wat is nodig, wat is aanwezig en wat moet
de student ontwikkelen). Tevens is dit een aanvullende
vorm van begeleiding. Als bijlage 7 is opgenomen het
ervaringsverhaal van Elwin met het Powerplatform.
Verschillende hoger onderwijs instellingen werken met
maatjesprojecten, zoals Saxion Hogeschool. <Lees
verder10>

Studiebegeleiding bieden op het gebied van
studievaardigheden
Veel studenten ervaren problemen op het gebied van
concentratie, planning, structureren, samenwerken,
communicatie, enzovoort. Als begeleider kun je
ondersteuning bieden op het gebied van studie
vaardigheden. Veel instellingen bieden ook trainingen
‘studievaardigheden’ aan en/of verwijzen studenten
door naar externe instanties die kunnen begeleiden bij
studeren.
Verwijzen naar cursussen
Naast cursussen op het gebied van studievaardigheden,
kunnen cursussen als assertiviteit, scriptievaardigheden,
faalangst en mindfulness zeer behulpzaam zijn. Deze
kunnen bijdragen aan het tegengaan van studieproblemen
en er kan ook een preventieve werking vanuit gaan. Het
werkt drempelverlagend wanneer deze cursussen binnen
de hoger onderwijs instelling aangeboden worden. Als dit
niet mogelijk is, kun je verwijzen naar externe organisatie
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en/of online mogelijkheden. Zie voor meer informatie
hierover de bijlage over cursussen (bijlage 8).
Contract/werkplan
Het opstellen van een werkplan met concrete wensen
en aanpak kan bijdragen aan de effectiviteit van de
begeleiding. Dit werkplan kan ook meer de vorm van een
contract aannemen waarin de afspraken (op het gebied
van begeleiding, ondersteuning, voorzieningen enzovoort)
tussen onderwijsinstelling en studenten zijn vastgelegd.
Een voorbeeld van een onderwijsovereenkomst is
opgenomen in de bijlage (bijlage 10).
Flexibele leerroutes
Soms zijn studenten enorm geholpen bij een aangepast
programma. Bijvoorbeeld wanneer ze (tijdelijk) zijn
uitgevallen, vertraging hebben opgelopen en/of
wanneer ze verminderd belastbaar zijn. Het gaat dan om
alternatieve en/of individuele leerroutes. Zie hiervoor ook
de website van Expertisecentrum inclusief onderwijs.
<Lees verder11>

Een persoonlijk actieplan
Een hulpmiddel dat je kunt inzetten op het moment dat
studenten stress ervaren, is het persoonlijk actieplan. Zo’n
actieplan <Lees verder12> is erop gericht vaardigheden op
te doen zodat studenten stress beter kunnen herkennen
en er beter mee kunnen omgaan. De volgende elementen
zijn hier in opgenomen: geschikte hulpmiddelen voor het
persoonlijk welbevinden, dagelijks routineplan, triggers en
valkuilen, eerste waarschuwingssignalen, dreigende crisis,
crisisplanning en na de crisis weer verantwoordelijkheden
oppakken.
Begeleiden bij openheid geven
Veel studenten vinden het dilemma rondom openheid
lastig; wanneer vertel ik wel/niet over mijn psychische
problemen? Handvatten zijn hierbij behulpzaam. Het gaat
er dan om te bepalen of, hoe en aan wie (denk aan
medestudenten, projectgroep, studieloopbaanbegeleider,
docenten, stage enzovoort) je openheid geeft. Op dit
gebied worden trainingen aangeboden. <Lees verder13>
Begeleiden bij studieonderbreking
Wanneer een student zich vanwege psychische problemen
(tijdelijk) laat uitschrijven, dan is het belangrijk het
contact met de student niet zomaar te verbreken. Hulp
vanuit de universiteit of hogeschool kan nuttig zijn en
emotionele steun onmisbaar. Wanneer een student
weer kan terugkeren, kunnen er samen voorbereidingen
getroffen worden voor het hervatten van de studie.
Wanneer je contact houdt met de student gedurende zijn
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afwezigheid, dan is het verstandig dit te doen in overleg
met de hulpverlening en uiteraard met instemming van de
student. Meer informatie over wat er praktisch geregeld
moet worden wanneer een student zich uitschrijft, is te
vinden in Studeren zonder storing bij psychische problemen
(2009).11

4.5

Doorverwijzen

Samenwerking binnen de onderwijsinstelling
De manier waarop de zorg en begeleiding binnen
de onderwijsinstellingen is georganiseerd, verschilt
uiteraard per onderwijsinstelling. Er zijn verschillende
rollen en functies te onderscheiden met verschillende
taken en verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan
studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, begeleiders+,
coördinatoren studeren met een functiebeperking,
zorgcoördinatoren, studentendecanen, student
psychologen enzovoort. ‘Studieproces in kaart’ is
een wegwijzer voor professionals langs dertien
sleutelmomenten in het studieproces van studenten met
en zonder functiebeperking. <Lees verder14> Voor het
bieden van begeleiding is het van belang te weten hoe een
en ander binnen jouw organisatie is georganiseerd. Ben je
op de hoogte van de route die studenten (met psychische
klachten) afleggen? Als bijlage 11 is de procedure ‘Intake
en matching’ van Avans Hogeschool opgenomen. Weet
je welke voorzieningen er mogelijk zijn? Is voldoende
helder wat jouw rol is en wanneer je waar voor naar
wie kunt doorverwijzen? Ontvang je terugkoppeling bij
doorverwijzing? Bij wie kun je terecht als je zelf vragen
hebt? Wat doe je in geval van nood? Als bijlage 12 is het
handelingsprotocol bij acute psychische crisis van Fontys
hogescholen opgenomen. Wanneer je vermoedt dat
een student aan zelfmoord denkt en je het lastig vindt
om dit bespreekbaar te maken, deel je zorgen dan met
een collega. Meer informatie is te vinden bij stichting
113Online. <Lees verder15>
Bepalen wat jouw rol als begeleider is en wanneer je
moet doorverwijzen is niet altijd makkelijk. Geen enkele
student is hetzelfde en een student begeleiden kost tijd.
Dit betekent keer op keer samen met de student bepalen
wat hij nodig heeft en wat jij daar in kunt betekenen. Jouw
begeleiding is er primair op gericht om de student te
begeleiden zodat hij met succes (en met zo min mogelijk
belemmeringen) kan studeren. Wanneer studenten keer
11 Expertisecentrum inclusief onderwijs (2009). Studeren zonder
storing bij psychische problemen. handreiking voor
studiebegeleiders. Utrecht: Inclusief onderwijs.

op keer aangeven dat ze door hun problemen niet tot
studeren komen en jouw ondersteuning ook onvoldoende
helpt, is het moment van verwijzen daar. Ook wanneer
je het idee hebt dat jij harder werkt dan de student, is
het moment van doorverwijzen aangebroken. Wanneer
extra voorzieningen nodig zijn, zoals extra financiering,
of een beroep doen op het profileringsfonds enzovoort,
is ondersteuning vanuit het studentendecanaat nodig.
Wanneer je twijfelt en/of vragen hebt, is het altijd
goed om advies in te winnen van bijvoorbeeld de
studentendecaan.
Goede informatievoorziening is belangrijk. Is voor
studenten voldoende duidelijk waarvoor ze bij wie
binnen de instelling terecht kunnen? Dit weten is één
en er gebruik van maken is wat anders. Zichtbaarheid
als begeleider helpt hierbij, bijvoorbeeld door je voor te
stellen aan het begin van het jaar en/of goede actuele en
uitnodigende informatie op de website te bieden.
Soms hebben studenten behoefte aan begeleiding
van iemand die wat verder van hen afstaat en hen
kan ondersteunen bij specifieke problemen. Het kan
waardevol zijn om gespecialiseerde studentendecanen/
adviseurs of andere professionals in dienst te hebben. Ook
doorverwijzen naar een studentenpsycholoog kan voor
een student een laagdrempelige manier zijn om over zijn
problemen in gesprek te gaan.
Samenwerking onderwijs en GGZ/hulpverlening
Goede relaties hebben met de hulpverlening is belangrijk.
Het gaat enerzijds om een overzicht van het beschikbare
aanbod in de regio. Zie hiervoor ook opdracht II:
een sociale kaart maken. Anderzijds gaat het om het
persoonlijk kennen van de hulpverleners/de instanties
die dit aanbod verzorgen, zodat je weet waarnaar je
doorverwijst. Consulteer hierbij ook ervaringsdeskundige
studenten, zij weten wat hen heeft geholpen. Over
het algemeen hebben de studentendecanen en/
of studentenpsychologen contacten met de GGZ en
hulpverlening. Hier kunnen studenten naar doorverwezen
worden. Doorverwijzen gaat altijd via de huisarts. De
praktijkondersteuner GGZ die samenwerkt met de
huisarts kan ook een uitstekende eerste, laagdrempelige
en kosteloze gesprekspartner zijn voor studenten.

vervullen van rollen in het dagelijks leven. De studentenrol
is één van die rollen. Je zou de student kunnen vragen in
hoeverre de studie en de studentenrol ook onderwerp van
gesprek is tijdens de behandeling. Idealiter richt je je in de
samenwerking met de hulpverlening op de studentenrol
(in plaats van de cliëntenrol) en het wegnemen van
belemmeringen (in plaats van leren omgaan met de
diagnose). Op initiatief van de student kan er contact
met de behandelaar tot stand worden gebracht. Het
zou mooi zijn als je contacten met de hulpverlening
dusdanig zijn dat je ook bij hen terecht kan voor coaching
en consultatie, zeker wanneer een student niet in
behandeling is. Via de hulpverlening worden ook diverse
preventieve interventies aangeboden waarvoor geen
doorverwijzing nodig is. Zie hiervoor bijlage 8: cursussen
en e-help.

4.6

Opdrachten

Het doel van deze handleiding is dat begeleiders zich beter
toegerust voelen om studenten met psychische klachten
open tegemoet te treden en hen zo optimaal mogelijk te
begeleiden. De complexiteit van de dagelijkse begeleiding
is echter niet volledig in een handleiding te vatten en
vraagt om toepassing ervan in de praktijk. Onderstaande
opdrachten nodigen je uit om met collega’s in gesprek te
gaan over diverse casussen, de rol van het onderwijs en de
hulpverlening en je rol als (studie) begeleider.
I
II
III
IV
V
VI
VII

Ervaringsverhaal
Een sociale kaart maken
Diverse casuïstiek
Vooroordelen en stigma
Samenwerken
Gespreksvaardigheden
Flexibele leerroutes

Onderwijs en GGZ/hulpverlening zijn twee verschillende
werelden die niet vanzelf elkaars taal spreken. Regelmatig
contact draagt bij aan meer onderling begrip en een
betere begeleiding van studenten met psychische
klachten. Wanneer de student in behandeling is, staat
veelal de behandeling van klachten centraal. Behalve leren
omgaan met klachten, gaat het om functioneren en het
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I

Opdracht

Ervaringsverhaal

Doel

Grip krijgen op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in de begeleiding van de student met
psychische klachten.

Werkwijze

Aan de hand van een ervaringsverhaal kijken naar de begeleiding die jij onlangs aan een student
geboden hebt. Welke informatie levert dit op over de rol van de student, de onderwijsinstelling, de
hulpverlening, leeftijdsgenoten en/of andere hulpbronnen? Wat zou je mogelijk anders kunnen doen?

Duur

Per casus 20 minuten.

Beschrijving van de opdracht
1 Lees het verhaal van Maud.
2 Wat valt je op aan de antwoorden die ze geeft op de gestelde vragen?
3 Denk aan een student die jij hebt begeleid, of die je nu begeleidt. Beantwoord de vragen zoals ze ook aan Maud gesteld
zijn.
4 Welke informatie levert dit op over de rol van de student, de onderwijsinstelling, de hulpverlening, leeftijdsgenoten en/of
andere hulpbronnen?
5 Waarover ben je tevreden? Wat zou je in je begeleiding mogelijk anders kunnen en/of willen doen?
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Ervaringsverhaal student

zelfs heel rustig en zelfverzekerd. Daardoor word ik vaak
verkeerd begrepen of overschat.

Maud, afgestudeerd psycholoog
Voordat ik begon aan mijn opleiding Psychologie had ik
al hulp gezocht bij een eerstelijnspsycholoog voor mijn
sombere klachten en laag zelfbeeld. Deze sessies hielpen
mij erg en ik sloot deze af aan het begin van mijn tweede
studiejaar. Ik kreeg een vriendje, maakte vriendinnen,
had een bijbaan en woonde op kamers. Het bedrijf van
mijn vader verloor een grote klant en mij werd vervolgens
verteld dat ik voortaan mijn eigen huur moest betalen. Ik
werd daarin niet geholpen hoe dit te doen. Dit zorgde voor
erg veel stress, ik had meerdere bijbanen en daarnaast
was ik erg perfectionistisch met mijn studie bezig. Ook
mijn eerste echte vriendje maakte veel onzekerheden in
mij los. Ondertussen zat mijn vader thuis met een burnout, die ik met mijn opgedane kennis diagnosticeerde. Ik
‘verwees’ hem naar online therapie. Tegen het einde van
het tweede jaar was ik dan ook ‘op’. In de zomer voelde ik
mij weer erg somber, mijn relatie ging bergafwaarts en ik
werd langzamerhand steeds depressiever. Ik startte mijn
derde jaar maar kon mij niet meer tot studeren zetten. Ik
nam weer contact op met mijn psycholoog en meldde bij
de studieadviseur dat ik ziek was.
Wat heb je zelf gedaan waardoor je met succes hebt kunnen
studeren? Wat werkte je zelf tegen/wat maakte het lastig
voor jou?
Eerlijk gezegd weet ik me niet zo goed meer te
herinneren hoe de gesprekken vervolgens liepen met
de studieadviseur. Uiteindelijk ging het dusdanig slecht
dat studeren er ook niet meer inzat. Wel heb ik dat jaar
nog een vak gevolgd. Wat het achteraf lastig voor mij
heeft gemaakt, is dat ik niet goed geïnformeerd ben
over de consequenties. Namelijk dat ik dat hele jaar
voltijd ingeschreven heb gestaan, terwijl ik maar één vak
volgde. Ik zelf was op dat moment alleen maar bezig met
overleven. Daarna ben ik een jaar in intensieve therapie
geweest. Toen ik deze afrondde heb ik mij weer gemeld
en heb ik eerst twee keuzevakken gevolgd die ik echt leuk
vond om er weer in te komen (dat hielp mij). Vervolgens
ben ik opnieuw gestart met het derde jaar.
Omdat alles toen nog erg vers voor mij was en ik mij op
dat moment ook een ‘psychisch geval’ voelde heb ik er
weinig over gepraat met de universiteit. Ik stortte me
eigenlijk weer heel perfectionistisch op de studie, omdat
ik mijn studie zo graag wilde afmaken. Daardoor legde ik
erg veel druk op mijzelf en heb ik het hele jaar veel stress
en angstklachten gehad. Bij mij is het probleem vooral
dat mensen vaak aan de buitenkant niets zien. Dan lijk ik

Hoe heeft de onderwijsinstelling (je docent, je begeleider,
anders) bijgedragen aan jouw studiesucces? Wat werkte juist
tegen?
De fijne contacten die ik heb ervaren op de universiteit
met een aantal docenten waarmee het klikte. De volgende
eigenschappen werkten voor mij: oprechte interesse,
inlevingsvermogen, me gezien voelen. Ook namen zij niet
genoegen met het eerste beste antwoord op de vraag
‘hoe gaat het?’ maar vroegen echt door en zochten goed
oogcontact.
Wat tegenwerkte was, dat als je dan eindelijk voor jezelf je
grenzen hebt ontdekt en deze aangeeft, dat er dan weinig
begripvol wordt gereageerd. Ik heb bijvoorbeeld mijn
master aan een andere universiteit gedaan en toen ik daar
aangaf dat ik een langzamer schema wilde volgen, werd
ik scheef aangekeken en moest ik een doktersverklaring
regelen. Ik kreeg de indruk dat deze universiteit vooral
streefde naar zoveel mogelijk ‘sterstudenten’. Ik heb
op deze universiteit weinig empathie gevoeld van de
docenten. Wel was daar een goede studieadviseur die mij
hielp met mijn studieschuld.
Ook had ik graag beter geïnformeerd willen worden over
de mogelijkheden, consequenties en procedures zodra ik
mij ziek meldde.
Hoe heeft de hulpverlening bijgedragen aan jouw
studiesucces? Wat werkte juist tegen?
Wat mij heeft geholpen, is dat ik leerde de situatie en
mijzelf te accepteren, mijn grenzen te stellen en dat het
oké is als je niet hetzelfde bent of presteert als de rest.
Ook het contact met mijn therapiegenootjes hielp daarbij,
daardoor voelde ik mij minder alleen.
Op welke manier hebben onderwijs en de hulpverlening
jouw ontwikkelingsproces versterkt? Was er sprake van
samenwerking en hoe zag deze er uit?
Nee, er was geen enkele samenwerking. Dat had zeker
wel kunnen bijdragen, als de universiteit op de hoogte
was geweest van mijn problematiek, mijn achtergrond
en proces. Ik denk dat het een meerwaarde kan zijn als
de hulpverlening dit aan het onderwijs kan uitleggen
(uiteraard met toestemming van de student) omdat ikzelf
toch de neiging had mij sterker voor te doen dan ik was.
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Hoe hebben leeftijdgenoten en/of andere hulpbronnen
bijgedragen aan jouw studiesucces? Wat werkte juist tegen?
Het heeft mij erg geholpen een aantal studiegenoten in
vertrouwen te nemen, hoewel ik niet het idee had dat ze
begrepen waar ik doorheen ging. Maar het helpt alleen al
als iemand er van af weet en je daar af en toe even tegen
kan vertellen hoe het echt gaat. Verder had ik dus steun
van mijn therapiegenootjes en ik deed vrijwilligerswerk op
een kinderboerderij. Dat werkte voor mij erg ontspannend.
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II

Opdracht

Een sociale kaart maken

Doel

Een sociale kaart maken.

Werkwijze

Ga na of er binnen je onderwijsinstelling een sociale kaart aanwezig is en hoe deze gebruikt wordt.
Besluit of het wenselijk is een sociale kaart te maken, wie daarbij betrokken dienen te worden en volg
daarbij onderstaande stappen.

Duur

Het maken van een sociale kaart vraagt de nodige investering.

Beschrijving van de opdracht
Een sociale kaart is een document welke de diverse hulpverleningsinstanties in beeld brengt. Het geeft een handig overzicht
van de hulpverleningsmogelijkheden in de omgeving. Het is zeer waardevol om hierover als hogeschool of universiteit
te beschikken. Als deze aanwezig is, is deze veelal te vinden bij de studentenpsycholoog of studentendecaan. Over het
algemeen onderhouden zij ook het contact met de hulpverlenende instanties. Is deze niet aanwezig, dan kun je overwegen
deze te maken. Realiseer je dat regelmatig bijwerken nodig is.
Vooraf
• Ga na of er binnen jouw onderwijsinstelling een sociale kaart aanwezig is.
• Ga na of deze up-to-date is en win advies in over hoe deze te gebruiken. (Loopt dit altijd via de studieadviseur/
studentendecaan of wordt er een andere route gehanteerd?)
Een sociale kaart maken
• Bepaal het gebied dat jullie in kaart willen brengen.
• Verzamel zoveel mogelijk gegevens van instanties binnen dit gebied en wees daarbij zo volledig mogelijk; adresgegevens,
bereikbaarheid, specialisatie, categorie enzovoort.
• Leg contact met de verschillende instanties, zodat je weet naar wie en wat je doorverwijst.
• Bepaal de vorm (document, online tool, anders) van de sociale kaart, idealiter een vorm waarin wijzigingen eenvoudig aan
te brengen zijn.
• Wanneer de sociale kaart definitief is, noteer de datum van de versie. Spreek af, wanneer de versie herzien wordt/er een
nieuwe update gemaakt wordt.
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III

Opdracht

Diverse casuïstiek

Doel

Door middel van intervisie handvatten krijgen voor de dagelijkse begeleiding van studenten met
psychische klachten (specifieke casus).

Werkwijze

In groepen van 5 à 6 (student) begeleiders casuïstiek bespreken.

Duur

60 minuten.

Beschrijving van de opdracht
Intervisie is een systematische manier waarop (student) begeleiders casuïstiek kunnen bespreken. Het bespreken van
casuïstiek in een groep kan bijdragen aan meer inzicht in eigen gedrag en manier van handelen (en opvattingen) en
handvatten aanreiken voor de dagelijkse begeleiding. Dit samen met collega’s doen kan heel ondersteunend zijn en
bijdragen aan meer gezamenlijke deskundigheid.
1 Bepaal de structuur van de bijeenkomsten, de gehanteerde intervisiemethode en de randvoorwaarden die hierbij van
belang zijn.
2 Ga aan de slag met één van de casussen (formuleer het probleem, analyseer het probleem en zoek samen naar
oplossingen en adviezen).
3 De geformuleerde oplossingen en adviezen zijn bedoeld voor de casus van die ene (studie) begeleider. Zijn ze ook
bruikbaar voor collega’s? Bij wie kun je terecht als vragen onbeantwoord blijven? Hoe kun je je deskundigheid organiseren
voor de onbeantwoorde vragen?
Er zijn verschillende intervisiemethoden, één daarvan is de incidentmethode. Kort samengevat komt deze neer op:
1 De consultvrager beschrijft zijn probleem.
2 De consultgevers stellen toelichtende vragen.
3 (Tussenstap) De consultgevers geven een samenvatting van het probleem, zoals dat door de consultvrager ervaren wordt.
4 De consultgevers geven een concreet advies. De consultvrager reageert niet, maar maakt aantekeningen.
5 De consultvrager geeft aan in hoeverre de adviezen bruikbaar zijn. Geen discussie, de consultgevers luisteren.
Meer weten over verschillende intervisiemethoden? Zie bijvoorbeeld Intervisie bij werkproblemen (2007).12

12 Hendriksen, J. (2005). Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht oplossen. Amsterdam: Boom/Nelissen.
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IV

Opdracht

Vooroordelen en stigma

Doel

Bewustwording van vooroordelen en opvattingen over psychische klachten bij je zelf en je collega’s.

Werkwijze

Individueel en daarna in tweetallen/groepen.

Duur

20 minuten.

Beschrijving van de opdracht
Aan de hand van een lijst met mythes ga je na in hoeverre bepaalde vooroordelen en opvattingen binnen jouw
onderwijsinstelling leven. Welke herken je zelf en welke bij je collega’s? Hierover ga je met je collega(‘s) in gesprek.
1 Lees onderstaande vooroordelen en opvattingen afkomstig van de website Samen Sterk zonder Stigma. In hoeverre
herken je deze bij je zelf (in meer of mindere mate) en/of bij collega’s?
2 Wissel uit met je collega(‘s).
3 Is er verandering bij jou of collega’s gewenst als het gaat om denkbeelden en opvattingen? Zo ja, wat is daar voor nodig?

Mythes
1 Het is aanstellerij
Psychische aandoeningen worden nogal eens onderschat. De ervaring leert echter dat het vaak om chronische
aandoeningen gaat, die het verdienen om serieus genomen te worden.
2 Het komt weinig voor
Een op de vier mensen heeft op dit moment een psychische aandoening. 42,7% van de Nederlanders krijgt ooit in zijn
of haar leven zelf te maken met psychische klachten. Op de website van het Trimbos-instituut <Lees verder16> vind je
meer cijfers. Angststoornissen, depressie en middelenmisbruik/verslaving komen het meeste voor.
3 Ze hebben het aan zichzelf te danken
Het idee dat mensen met een psychische aandoening eigenlijk gezonde mensen zijn die zich niet normaal ‘willen’
gedragen is diepgeworteld. Maar stel dat we mensen met andere aandoeningen of handicaps ook zo zouden behandelen?
Het is schrijnend om iemand zijn eigen aandoening aan te rekenen, dat doen we immers ook niet met een gebroken been
of diabetes. Het zou veel prettiger zijn als de omgeving kennis zou hebben van wat de aandoening feitelijk teweegbrengt
en hoe je iemand het beste zou kunnen ondersteunen.
4 Ze zijn dom, zwakbegaafd of ontoerekeningsvatbaar
Maar een klein deel van de psychische aandoeningen gaat ten koste van de verstandelijke vermogens. Het leeuwendeel
van de mensen met een psychische aandoening heeft een goed besef van zichzelf en zijn situatie, heeft beschikking over
al zijn verstandelijke vermogens en is normaal of bovengemiddeld intelligent.
5 Ze veroorzaken meestal overlast
Mensen met een psychische aandoening komen in de media in beeld als ze door hun aandoening overlast veroorzaken.
Toch zijn deze opvallende problemen niet representatief. Veel mensen met een psychische aandoening hebben een baan,
doen het huishouden, voeden kinderen op, zijn actief in verenigingen, enzovoort. De psychische aandoening uit zich dan
soms in de moeite die iemand moet doen om deze rollen te vervullen.
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6 Het is een tijdelijk probleem, het gaat wel weer over
Dit kan zeker waar zijn. Ook kan iemand zo met de aandoening leren omgaan dat hier minder last van wordt ervaren.
Maar omdat het beloop van een chronische psychische aandoening nogal wisselend kan zijn, ontstaat bij de omgeving
soms ten onrechte het idee dat het een eenmalig iets is dat wel weer overgaat. Als het dan een periode beter gaat, kan
het lijken alsof alles achter de rug is. Ook de persoon zelf heeft er vaak moeite mee dat goede en slechte tijden elkaar
opvolgen.
7 Je moet er geen aandacht aan besteden
Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat psychische problemen voor een deel problemen zijn die zichzelf
oproepen: hoe meer je er mee bezig gaat, hoe erger het wordt. En omgekeerd: Als je het probleem negeert, zou het
‘vanzelf’ weer over gaan.
Helaas werkt dat vaak averechts. Psychische problemen zijn echte aandoeningen, en vaak nog vrij ernstige aandoeningen
ook. Het verwaarlozen van een aandoening leidt tot verergering, niet tot verbetering. Mensen met een psychische
aandoening kunnen vaak goed functioneren in de maatschappij als ze hulp krijgen die precies past bij de aandoeningen
die ze hebben.
8 Er zijn toch medicijnen voor?
Er bestaan geen medicijnen waarmee een psychische aandoening kan worden genezen. Medicijnen voor
psychische aandoeningen ondervangen of verminderen een deel van de symptomen waar iemand mee kampt. De werking
is verschillend per aandoening en per persoon; bij sommige mensen werkt geen enkel medicijn.
Degene met een psychische aandoening is soms voor de rest van zijn leven op de medicijnen aangewezen: zodra hij er
mee zou stoppen, komen de symptomen terug.
9 Ze hebben geen maatschappelijk nut
Het grootste deel van de mensen met een psychische aandoening kan, ondanks eventuele beperkingen, actief aan de
maatschappij deelnemen. Zolang ze voldoende steun krijgen, kunnen ze vaak goed functioneren als bijvoorbeeld partner,
ouder, werknemer, buur, vrijwilliger of werkgever.
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V

Opdracht

Samenwerking

Doel

Het verbeteren van de interne samenwerking en de samenwerking met GGZ/hulpverlening.

Werkwijze

In groepen met elkaar in gesprek aan de hand van een casus of het hoofdstuk ‘Doorverwijzen’ uit deze
handleiding.

Duur

Afhankelijk van setting en gesprekspartners.

Beschrijving van de opdracht
Als je literatuur over samenwerken leest, komen daar vaak tips in naar voren als:
• Werk vanuit een gezamenlijk belang.
(Optimale doorlopende studieloopbanen en maatschappelijke participatie van studenten met psychische klachten.)
• Ken elkaar en heb met enige regelmaat contact.
(Weet je waarvoor je bij de studentendecaan terecht kunt? Weet je welke contacten er zijn met de hulpverlening?)
• Geef elkaar feedback en/of koppel dingen terug.
(Bij wie kun je als studentbegeleider met vragen terecht, hoe ontvang je terugkoppeling nadat je een student hebt
doorverwezen, van de student of anders?)
• Eenduidige communicatie.
(Wat heeft ‘de hulpverlening’ nodig om de onderwijstaal te verstaan en andersom?)
Aan de hand van een casus kun je in gesprek gaan over de samenwerking; wat zijn de gehanteerde routes, wie hebben een
rol gehad en wat zijn hun taken geweest, welke routes zijn bewandeld en had dit alles ook anders gekund? De inhoud van
het hoofdstuk ‘Doorverwijzen’ kan ook een richtsnoer zijn voor het gesprek over de samenwerking.
Wanneer je komt te spreken over het onderwerp samenwerken, komen vanzelf dilemma’s en knelpunten voorbij als:
• Je bent een onderwijsinstelling, geen hulpverleningsorganisatie, wat betekent dit?
• Is duidelijk wat we bedoelen met ‘rekening houden met iemands privacy?’ Terugkoppeling vanuit een studentendecaan
aan een (student) begeleider is geen enkel probleem, of wel?
• Wat is de grens, wanneer verwijs je door?
• Wat als de student onvoldoende inziet dat hij problemen heeft en zich niet laat doorverwijzen?
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VI

Opdracht

Gespreksvaardigheden

Doel

Het verbeteren van je gespreksvaardigheden.

Werkwijze

Samen met collega’s in verschillende rollen je gespreksvaardigheden oefenen.

Duur

20 minuten (5 minuten voor bespreken, 10 minuten rollenspel, 5 minuten na bespreken).

Beschrijving van de opdracht
Door middel van een rollenspel kun je, met collega’s, het voeren van een begeleidingsgesprek met een student oefenen. Er
zijn drie rollen te verdelen: de (studie)begeleider, de student en de observator.
Het begeleidingsgesprek voeren:
• De (studie) begeleider licht zijn focus toe: waar wil je straks feedback op van je collega, wat wil je oefenen?
• De student geeft aan wat hij met het gesprek wil bereiken en wanneer hij tevreden is over het gesprek.
• Je voert een gesprek van maximaal 10 minuten.
• De observator observeert.
• Na afloop van het gesprek geven de (studie) begeleider en de student om beurten aan hoe ze het gesprek vonden gaan.
Vervolgens geeft de collega die observeerde feedback.
• Hierna kunnen de rollen omgewisseld worden en kan er een nieuwe situatie geoefend worden.
Wat wil je oefenen? Je kunt denken aan:
• Een specifieke situatie als ‘ik kom niet verder met de student’.
• Bepaalde stappen en fases bij het gespreksmodel dat je hanteert. Er zijn verschillende gespreksmodellen, handboeken en
richtlijnen zoals Handboek oplossingsgericht gespreksvoering (2008).13
• Specifieke gespreksvaardigheden zoals doorvragen, confronteren enzovoort.
Andere suggesties:
• Huur een trainingsacteur in.
• Film een gesprek met een student (waarbij afspraken gemaakt zijn over gebruik en privacy) en bekijk het filmmateriaal
met je collega’s.

13 Bannink, F. (2008). Oplossingsgerichte Vragen: Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Harcourt.
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VII

Opdracht

Flexibele leerroutes

Doel

Verkennen van de mogelijkheden en consequenties van flexibele leerroutes binnen jouw opleiding.

Werkwijze

Aan de hand van een casus in gesprek over de mogelijkheden binnen je opleiding. Wat zijn de
consequenties van het bieden van een flexibele leerroute en wat vraagt dat van de verschillende
betrokkenen?

Duur

20 minuten.

Beschrijving van de opdracht
Lees onderstaande casus. Ga met elkaar hier over in gesprek aan de hand van de volgende punten:
1 Wat vind je van de flexibele leerroute die Anneke geboden krijgt?
2 Zou deze route ook binnen jouw opleiding mogelijk zijn?
3 Wat vraagt deze route van jou als (studie) begeleider, de student, de opleiding, de studentendecaan? Wat zijn de
financiële consequenties?
4 Bespreek met elkaar een eigen casus en de mogelijkheid tot het volgen van een flexibele leerroute.
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Onderstaande casus is afkomstig uit ‘Kijk zo kan het wél!’14

Casus Anneke
Schizofrenie, concentratie en sociale vaardigheden
“Open zijn over je handicap, van meet af aan”
“Mijn vader is huisarts en aan hem heb ik veel steun. Hij is ook samen met mij naar de voorlichting van de hogeschool
gegaan. Waarschijnlijk omdat hij wist dat ik er alleen niet zou uitkomen. Gelukkig konden we op de Open dag met iemand
praten die oprechte belangstelling had voor mijn verhaal. Hij heeft er meteen op aangedrongen om zo snel mogelijk een
afspraak met de studentendecaan te maken, het liefst in bijzijn met de jaarcoördinator.”
Opleidingsovereenkomst
“Met de studentendecaan en de jaarcoördinator van FEM hebben mijn vader en ik mijn situatie besproken. Wat in het vwo al
duidelijk was, is dat het voor mij soms lastig is om in groepen samen te werken. Het beste werk ik alleen. Ik kan wel gewoon
in een groep functioneren, maar echt samenwerken onder druk is toch zwaar voor mij. Bovendien kan ik mij bij tijden slecht
concentreren en dan stoor ik anderen. Dat heeft natuurlijk effect op de studie en later ook in mijn werk.
Nadat we alles duidelijk hadden, hebben we vervolgens een opleidingsovereenkomst opgesteld. Hierin werd vastgelegd dat
ik mij in het eerste jaar expliciet moet oriënteren op het beroepenveld om te onderzoeken welke mogelijkheden er later voor
mij zijn. Alle studenten moesten dat doen, maar ik moest heel duidelijk uitgaan van de mogelijkheden met mijn beperking.
Daarnaast spraken we af dat ik de groep waarmee ik zou samenwerken, zou informeren over mijn functiebeperking.
Omdat ik dat best lastig vond, spraken we af dat ik dat samen met de mentor zou doen. Ten slotte vond de jaarcoördinator
voor mij een slb’er die niet alleen heel aardig was, maar die ook extra tijd had om wekelijks met me te praten over mijn
studievorderingen.”
Goede ondersteuning
“Mijn studie ging heel goed want met mijn intelligentie is niets mis! Zelfs het in groepsverband samenwerken is me best
goed gelukt, omdat mijn medestudenten en de docenten er begrip voor hadden als het af en toe niet ging. Ik heb tot grote
vreugde van mijzelf en m’n ouders de propedeuse gehaald. Mijn vader heeft toen zelfs mijn slb’er bedankt voor de goede
ondersteuning.
Ook in het tweede jaar ging het prima. Ik had toen slechts af en toe de steun van mijn begeleider nodig. Toen echter de
stage eraan kwam, heeft mijn slb’er met me besproken hoe ik in de stage met mijn handicap om wou gaan. Daar had
ik zelf ook al over nagedacht en samen hebben we toen besloten dat mijn stagebegeleider eerst een afspraak met het
stagebedrijf zou maken om hen de nodige informatie te verschaffen. Vervolgens zouden wij dan samen afspraken maken
om te bespreken hoe we de stage het best in konden richten. Belangrijk was natuurlijk dat ik niet te veel druk zou voelen en
niet te veel in een groep zou moeten werken. Ook leek het ons verstandig om de toekomstige collega’s te vertellen dat ik
een probleem heb en daardoor soms anders kan reageren dan men verwacht. Door alle afspraken en de ondersteuning van
de hogeschool, mijn medestudenten en de collega’s van de stage ben ik nu bezig met mijn afstudeeropdracht. Ik ben blij dat
ik het tot hier gehaald heb en zal, wanneer alles goed gaat, zelfs binnen de reguliere vier jaar afstuderen. Dat was me nooit
gelukt zonder al die mensen die zich samen met mij hiervoor hebben ingezet!”

14 Saxion werkgroep alternatieve leerroutes. Kijk zo kan ’t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking:
een maatwerkwijze. Enschede: Saxion Hogescholen.
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Casus Anneke: samenvatting alternatieve leerroute in verband met schizofrenie
Functiebeperking

Gebrekkige sociale vaardigheden, problemen met informatieverwerking en concentratie.

Beperking in het onderwijs
(academie
Financiën, Economie en
Management)

•
•
•
•
•

Eindkwalificaties

De eindkwalificaties van de opleiding blijven uitgangspunt.

Gecreëerde ruimte

•
•
•
•
•
•

Op situatie toegesneden
leerroute

• Werkvorm/lesdeelname:
In groep bespreken van de functiebeperkingen.
• Bestuderen lesmateriaal/computergebruik:
Niet van toepassing.
• Toetsing:
Geen aanpassing die door de examencommissie had moeten worden goedgekeurd.
• Praktijk/stage:
Medewerking van stage-/afstudeerbedrijf bij het invullen van een bij de beperking
passende stage.
• Beschikbare voorzieningen:
Geen

(Extra) ondersteuning

•
•
•
•

Presentatietechnieken
Werken in groepsverband
Tempo
Informatieopname en -verwerking
Beperking is permanent van aard
Duidelijke afspraken en borging in de opleidingsovereenkomst.
Extra persoonlijke begeleiding door gespecialiseerde slb’er.
Ondersteuning bij oriëntatie op het beroep.
Informeren van studenten en medewerkers.
In samenwerkingsverbanden rekening houden met de beperkingen.
Afspraken met praktijkinstelling zijn gemaakt en opgenomen in de
stageovereenkomst.

Regelmatig voortgangs- en evaluatiegesprekken met de slb’er.
Samenwerking met de studentendecaan.
Enkele gesprekken met de studentenpsycholoog.
Regelmatig voortgangsgesprekken met praktijkbegeleider.
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Literatuur

In de handleiding wordt gerefereerd aan onderstaande
literatuur en/of doorverwezen naar onderstaande
websites.

13 Vloeberghs, I. (2015). Focus op faalangst. Faalangst
begrijpen en aanpakken. Brussel: Uitgeverij University
Press Antwerp.
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https://www.jellinek.nl/behandelingen/behandelingvolwassenen/cognitieve-gedragstherapie/
internetbehandeling/online-zelfhulp/
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Bijlage

Praktische richtlijnen
Expertisecentrum begeleid leren

Praktische richtlijnen voor docenten / slb-ers bij het ondersteunen van
studenten met mogelijke psychische problemen
Hoe weet je dat er een probleem is?
 De student vertelde het je?
 Andere studenten of collega’s hebben hun bezorgdheid geuit?
 Je bemerkt duidelijke veranderingen in student ‘s voorkomen
- gewicht verlies/toename? - afname persoonlijke hygiëne?
 Je ruikt regelmatig een alcohol of cannabis geur bij de student?
 Je bemerkt verandering van stemming bij de student? –terugtrekken, ellendig,
hyperactief, bedroefd
 Je bemerkte recentelijk veranderingen in het gedrag van de student?
 De studieprestaties van de student zijn dramatisch veranderd?
 De student ervaart deze problemen al een behoorlijke tijd?

Ja op een of meer
van deze punten

"Wees proactief niet reactief, wacht
niet tot de situatie ernstiger wordt"
Zoek contact met de student,
probeer met hem/haar te praten

Vermijd de situatie niet!
Wees duidelijk over de
beschikbare tijd die
je hebt

Soms is luisteren alleen
voldoende

Wees bereid om te luisteren

NA het contact voel je dat er een probleem is
De student wil over zijn/haar
problemen praten

De student accepteert geen hulp
Respecteer de student in
zijn/haar recht om niet over de
problemen te willen praten of om
hulp te zoeken
Biedt de student de mogelijkheid
aan om bij je terug te komen en
te praten
Je hoeft het probleem niet op te lossen.
Probeer niet om de verantwoordelijkheid
te nemen voor een student ‘s probleem
Verwijs desgewenst naar
het decanaat

Je bent nog steeds bezorgd
over de student
Praat met je teamleider of
gespecialiseerd collega en
vraag om advies
Probeer niet om de student advies te
geven dat niet bij je rol of functie past

Luister en probeer de student te
helpen bij het vaststellen van het
soort hulp dat hij/zij nodig heeft, b.v.:
studie, alcohol, drugs, zwangerschap,
depressie, sexuele gezondheid

Soms is het moeilijk om
de goede hulpbron vast te
stellen, verwijs de student
dan naar iemand die hij/zij
vertrouwt

Het helpen van een student kan erg stressvol zijn;
neem jezelf in acht en zoek ondersteuning bij anderen!

Expertisecentrum Begeleid Leren, www.begeleidleren.nl / vertaling Student MH
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Bijlage

Hoe om te gaan met privacy

‘Hoe om te gaan met privacy’ wordt soms als lastige
kwestie ervaren. De student heeft jou in vertrouwen
dingen verteld. Je maakt je zorgen om de student,
hoe kun je dan voorkomen dat je je de privacy van de
student schendt? Verschillende onderwijsinstellingen
lossen dit op een relatief eenvoudige manier op. Bij
aanvang van de begeleiding (door de studieadviseur of
studieloopbaanbegeleider), vragen ze aan de student:
“Wie kan ik bellen als ik me zorgen om je maak?”
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Bijlage

Leeftijdsgenoten zijn
het sociale referentiekader

Laure Klerks is als integratieve therapeut werkzaam bij
Jongerentherapie Leiden. Tijdens de regiobijeenkomst van ecio
in 2015 <Lees verder17> benadrukte zij onder andere het
volgende:
Studenten hebben een groep nodig om tot ontwikkeling te
komen. Om te ontdekken wie ze zijn. Die sociale identiteit komt
eerst, de psychische afdaling richting de eigen identiteit volgt
later. In de begeleiding van studenten is het van belang dit te
beseffen. Je kunt veel voor een student betekenen, maar jij bent
niet zijn referentiekader, dat zijn diens leeftijdgenoten.
Het gaat er in de begeleiding om dat je probeert de student
te begrijpen, hem te zien als volwaardige regisseur van zijn
leven. Het gaat er niet om dat je er bent om gedrag goed- of
af te keuren, maar om de student te helpen kritisch na te laten
denken. Een student die vastloopt heeft iemand nodig die hem
helpt na te denken over vragen als: ‘wil ik dit echt?’ En zo ja,
‘wat zijn de consequenties?’ en ‘ben ik bereid consequenties
te aanvaarden?’ Als je daadwerkelijk iets voor een student wilt
betekenen dan zal je je eigen oordeel buiten beschouwing
moeten laten, ook al vind je er misschien wel iets van.
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Bijlage

Het diagnostisch gesprek

In De draad van Ariadne15 wordt gerefereerd aan het
diagnostisch gesprek. Met dit gesprek wordt het gesprek
bedoeld dat op initiatief van de studieadviseur tot stand
komt. Bijvoorbeeld wanneer de student onvoldoende
studiepunten heeft behaald. In dit gesprek gaat de
studieadviseur na welke studieproblemen er zijn en
probeert hiervan de oorzaken te achterhalen. Tijdens het
diagnostisch gesprek vindt de probleemverkenning plaats.
Het boekje kan besteld worden bij Student Affairs
Coaching & Counselling (SACC), Universiteit Twente.
E-mail: SACC@utwente.nl, tel. 053-4892035. Voor
consultatie en trainingen kun je contact opnemen met de
studentpsychologen van SACC/Universiteit Twente.

15 Gelder, H. van, et al (2008). De draad van Ariadne, begeleiding
begeleid. Twente: Student Affairs Coaching & Counselling (SACC),
Universiteit Twente.
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Bijlage

Handreiking zelfmonitoring

De draad van Ariadne
Bijlage 1: Handleiding selfmonitoring formulier
Doel
Het doel van het gebruik van het selfmonitoring formulier is om een beter beeld te
krijgen van je studeergedrag. Daardoor kun je meer grip op je manier van studeren en het
veranderen daarvan.
Studeren
Bij het studeren zijn er verschillende activiteiten te onderscheiden, dat wil zeggen
verschillende soorten studeergedrag. Om er enkele te noemen:
 Colleges volgen
 Deelnemen aan werk- of projectgroepen
 Volgen van practica
 Zelfstudie
Bij zelfstudie kun je onderscheid maken tussen meer passieve bezigheden zoals lezen, de
stof doornemen en nadenken, en de meer actieve bezigheden zoals schrijven, rekenen of
iets ontwerpen. Wanneer je studeert ben je op een of anderen manier met dit soort zaken
bezig.
Studeren, de omgeving en jezelf
Je leeft niet op een onbewoond eiland, dus tijdens je studie zul je meestal sociale
contacten hebben met huisgenoten, vrienden, vriend/in, en familie. Deze contacten helpen
je vaak om je studie vol te houden en af te maken, maar soms is het lastig: vrienden en
familie kosten ook tijd, leiden je af van je studie enzovoorts. Hetzelfde geldt voor sporten verenigingsactiviteiten en betaald werk. Deze drie gebieden vormen de drie Fen:
Family, Friends, Finance.
Naast de studie zijn er ook de meer persoonlijke bezigheden. Denk aan ontspanning, met
anderen of in je eentje, je vrije tijd (‘niets doen’). En natuurlijk de dagelijks terugkerende
zaken als eten, slapen, douchen, boodschappen doen, kortom de ‘zelfverzorging’.
Het dagelijks leven
Al deze activiteiten vinden plaats in het dagelijks leven. Soms komen ze met vaste
regelmaat dagelijks of wekelijks terug en zijn het onderdelen in een vaste structuur. Naar
sommige activiteiten kun je verlangend uitkijken, tegen andere kun je vreselijk opzien.
Hoe je ze ook ervaart, ze kosten wel allemaal tijd. En soms kan het gebeuren dat je er bij
moet gaan nadenken en je je overvallen voelt door al je verschillende activiteiten. Het
overzicht verdwijnt en je krijgt er last van.
Selfmonitoring
Selfmonitoring is een hulpmiddel om het overzicht weer terug te krijgen. Bij
selfmonitoring gaat het er in de eerste plaats om te ontdekken hoeveel tijd er gemoeid
gaat met elke activiteit. De eerste stap is dan om dagelijks op een formulier te noteren
welke activiteit je op welk tijdstip doet en hoelang je ermee bezig bent.
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Hierbij staan studeeractiviteiten steeds centraal. Voor jou als student is studeren je
belangrijkste taak, ook al zal die taak je zelden de meeste tijd kosten. Je zou kunnen
zeggen dat studeren de hoofdzaak is, en alle andere activiteiten worden er omheen
gedrapeerd. Door het invullen van het selfmonitoringformulier maak je zichtbaar hoe je
studeergedrag is opgebouwd. En je krijgt te zien wat jij naast die studieactiviteiten nog
meer doet.
Selfmonitoringformulier
Op het voorgedrukte formulier kun je over een periode van een week bijhouden wat je
doet. We raden je aan om een week te kiezen die representatief is voor jouw gebruikelijke
manier van leven en studeren. Je kunt zelf activiteiten omschrijven, maar voor een beter
en sneller overzicht is het makkelijk om gebruik te maken van de hier genoemde
onderdelen.
Studie:

Colleges
Werk- en projectgroepen
Practica
Zelfstudie (lezen, schrijven, nadenken – schrijven, rekenen, ontwerpen)

Sociale contacten:
Sport en/of vereniging
Familie
Vrienden
Betaald werk
Ontspanning:
Vrije tijd (‘niets doen”, dwz geen verplichtingen)
Computeren, tv/film kijken, uitgaan
Hobby’s
Zelfverzorging:
Boodschappen doen, eten, koken, …
Douchen, slapen, …
De was doen, schoonmaken, opruimen, …
Om een feitelijke en objectief beeld te krijgen van je (studeer)activiteiten is het belangrijk
het formulier over een langere periode (zeg 4 tot 6 weken) consequent in te vullen. Het
moet een automatisme worden, iets waar je niet meer voor hoeft na te denken. Dat het
gewoon wordt om, voordat je gaat lunchen, even invult wat je hebt gedaan. Net zo voor
het avondeten en voor het naar bed gaan. Pas dan krijg je inzicht op je dagelijkse doen en
alten. En met dat inzicht kun je er wat aan gaan veranderen.
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Resultaten
Dat veranderen, of bijsturen, doe je door bijvoorbeeld een andere volgorde te kiezen voor
je activiteiten. Je kunt andere prioriteiten gaan stellen (wat vind je werkelijk belangrijk?),
of de tijdsduur van een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld een studieactiviteit) te
veranderen. Zo kun je besluiten om de komende week een half uur meer aan zelfstudie te
besteden en een half uur minder aan uitslapen. Of een avond minder sporten en die tijd
vullen met zelfstudie.
Pak zulke veranderingen in kleine stappen aan: te veel tegelijk of te ambitieus draagt het
risico van teleurstelling en demotivatie. En zoals je ziet is het niet alleen het inzicht in je
studeergedrag dat belangrijk is maar ook in dat van de eromheen liggende activiteiten.
Veranderingen in het een heeft invloed op de beschikbare tijd voor iets anders. Als je
hierin dicht bij de realiteit blijft kunnen veranderingen in je (studie)gedrag echt tot recht
komen.
Het lukt niet
Het kan zijn dat je, ondanks goede voornemens, er toch niet in slaagt het formulier met
enige regelmaat in te vullen en te bekijken (eventueel samen met een studiebegeleider).
In dat geval is er een kans dat je te maken hebt met andere problemen dan alleen studieontwijkend gedrag.
Soms zijn die problemen betrekkelijk eenvoudig vast te stellen. Het kan zijn dat je de
studie niet interessant vindt, of dat je capaciteiten toch te kort schieten. Het kan ook zijn
dat er meer ingewikkelde en/of persoonlijke problemen zijn. Je kunt dan, in overleg met
een studieadviseur, of op eigen initiatief, een afspraak maken met een studentenpsycholoog. Zelfs al is het alleen maar dat je je afvraagt waarom het invullen toch niet
wil lukken. Een gesprek met een studentenpsycholoog hoeft niet het einde van je
contacten met de studiebegeleider te betekenen. De twee kunnen prima naast elkaar
bestaan.
Ten slotte
Alle begin is moeilijk, maar als je die moeite wilt nemen, krijg je er iets voor terug. Veel
succes met het gebruiken van het selfmonitoringformulier!
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Bijlage

Zelfmonitoring formulier
voor studenten

De draad van Ariadne
SELFMONITORING FORMULIER
Weeknummer:
ochtend
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00

Maandag Dinsdag

Woensdag Donderdag Vrijdag

middag
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
avond
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
nacht
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
Totalen
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Gebruik van kleuren voor activiteiten bevordert overzicht
Geef met * op welk tijdstip je hebt ingevuld!
Probeer tijd en inhoud specifiek aan te geven

Zaterdag Zondag
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Bijlage

Elwin, PowerPlatform
Hogeschool Rotterdam

Het PowerPlatform van Hogeschool Rotterdam is bedoeld
voor studenten met een functiebeperking. Het is een
platform voor en door studenten. Vanuit het platform
worden studenten begeleid. Naast begeleiding van
studenten verzorgt het platform ook trainingen voor
personeel van de hogeschool en levert een bijdrage
aan onderzoek. In samenwerking met het Lectoraat
Disability Studies werkt het platform aan de vergroting
van de kennis over studeren met een functiebeperking.
Daarbij werkt het platform met andere partijen samen
om stageplaatsen en banen voor studenten mogelijk te
maken. Ook zet het platform zich in om de beeldvorming
over mensen met een functiebeperking te verbeteren.
Elwin is sinds enkele maanden aangesloten bij het
PowerPlatform. Hij organiseerde aan het begin van
collegejaar 2015-2016 een bijeenkomst voor studenten.
“Jullie mogen weten dat ik verbaasd was over het aantal
studenten in de zaal. Hoe krom het ook mag klinken,
het besef dat er zoveel studenten waren met een
functiebeperking zorgde ervoor dat ik me minder ‘gek’
voelde. Dit voel ik ook wanneer ik wat mag betekenen voor
het PowerPlatform, want in al die jaren dat ik depressief
was, voelde ik mij niet thuis op deze planeet.”

Maar er kwamen genoeg aanmeldingen binnen en zoals
verwacht meldden veel studenten zich op het laatste
moment aan.
Wees je er als studentendecaan of
studieloopbaanbegeleider van bewust hoe je
communiceert met iemand die depressief is (geweest).
Al heb je een schat aan ervaring met deze groep, ga er niet
vanuit dat je ‘methode’ bij iedereen aansluit.
Geef niet op, hoe ongelofelijk het ook lijkt, er zijn
andere studenten die kunnen begrijpen hoe jij je voelt.
Tijdens de eerste bijeenkomt met de stuDent-groep gaven
velen aan dat ze op dat moment mensen leerden kennen
die het ‘gewoon snapten’. Veel studenten gaven aan er
de volgende keer graag bij te zijn en sommige studenten
benoemden dat ze (op het moment) positiever in het
leven stonden.

Bij Elwin ontstond al gauw het idee voor het opzetten
van een groep voor studenten met een depressie. Samen
met een aantal medestudenten, de coördinator van het
PowerPlatform en de Depressie Vereniging werd ‘stuDent’
opgericht, een groep waar studenten met depressie
elkaar treffen. Sinds oktober 2015 draait deze stuDentgroep. Over de eerste bijeenkomst zegt Elwin: “Het was
heel bijzonder om met 14 man onze ervaringen met een
depressie te mogen delen. We hebben erg moeten lachen,
omdat de verhalen veel herkenning opriepen. Op deze dag
hebben we er voor gekozen om tips & tricks met elkaar uit
te wisselen om met de depressie om te kunnen gaan. Dit
was erg bijzonder om, al tijdens de eerste bijeenkomst,
mee te mogen maken.”
Elwin heeft de volgende tips voor onderwijsinstellingen en
studenten:
Start vooral een groep voor studenten met een
depressie, onderschat niet hoeveel behoefte men hier
aan heeft. Wij waren bang voor te weinig aanmeldingen.
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Cursussen en e-help

Diverse onderwijsinstellingen bieden cursussen
aan voor studenten. Zowel door het bieden van
trainingen, als door het vormen van werkgroepen. Op
het gebied van studievaardigheden valt te denken
aan: studievaardigheden algemeen, uitstellen,
timemanagement, zelfvertrouwen bij toetsen, strategisch
en geconcentreerd studeren, snellezen, mindmappen,
afstuderen, scriptieschrijven enzovoort.
Ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling worden
trainingen aangeboden als: zelfvertrouwen, faalangst &
perfectionisme, assertiviteit, mindfulness, ‘wat wil je nu
eigenlijk echt’. Zie hiervoor bijvoorbeeld het aanbod van
Vrije Universiteit Amsterdam. <Lees verder18> Daarnaast
wordt er ook ondersteuning geboden voor specifieke
functiebeperkingen, bijvoorbeeld studeren met autisme.
Het Trimbos-instituut heeft een online cursus voor
jongeren met depressieve gevoelens ontwikkeld. <Lees
verder19> Jellinek biedt online zelfhulp bij verslaving.
<Lees verder20> 113online <Lees verder15> biedt naast
advies, ook online hulp en therapie voor mensen met
suïcidale gedachten. Diverse andere organisaties bieden
online (preventie) programma’s aan waar je studenten
naar door kunt verwijzen.
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Faalangst begrijpen

Uit: Focus op faalangst (2015)16
Anders studeren en plannen
Als de besproken methodieken je te abstract of te vaag
lijken, kan het zinvol zijn om stil te staan bij je concrete
studie-aanpak. Wat doe je en wat doe je niet, precies
omdat je faalangst hebt? Misschien stel je systematisch
het studeren uit tot in de blokperiode, omdat je een slecht
gevoel krijgt telkens je een cursus openslaat. Misschien
maak je nooit een planning, omdat je niet geconfronteerd
wil worden met de hel die stilaan voor je opengaat?
Misschien ben je geneigd om elke zin en elk woord van je
cursus letterlijk uit je hoofd te leren, omdat je vreest dat je
niet zal slagen als je niet alles perfect kent? Misschien zou
je tijdens de blokperiode wel eens graag een namiddag
of avond vrij willen nemen, maar ben je bang dat je je
achteraf schuldig zal voelen?
Zie je een verband tussen je studie-aanpak en je faalangst? In welke zin?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16 Vloeberghs, I. (2015). Focus op faalangst. Faalangst begrijpen en
aanpakken. Brussel: Uitgeverij University Press Antwerp.
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Contract/werkplan
Hogeschool Rotterdam

0
0
Inzake toetsing
(bijv. toetsvorm (lettergrootte, mondeling, take-home, in gedeelten, met vragen en/of
antwoorden op band), plaats/ruimte toetsing (apart lokaal), tijdsduur van toetsing (o.a. pauzes
inlassen; afspraken over extra tijd ook bij het inleveren van opdrachten enz.), gebruik van
hulpmiddelen/ aanpassingen (tekstverwerker met spelling- en grammaticacontrole e.d.),
specifieke criteria bij nakijken zoals niet aanrekenen van spelfouten en/of grammaticale
fouten), enz.)
O

w.b. toetsvorm: _ _____________ _ _ ______

O

w.b. plaats/ruimte: __

O

w.b. tijdsduur/tijdstip:__ _ _ _______________

O

w.b. hulpmiddelen: __ __________________

O

w.b. beoordeling en criteria:_______

_____________

_____

_ _ _ _______

Inzake onderwijs(organisatie)
(bijv. specifieke opdrachten of opdracht beperken tot essentie, aangepaste les-/onderwijsvorm
om doelstelling module te bereiken, aangepast rooster, aangepaste werkgroepafspraken,
specifieke ondersteuning/begeleiding, absentieregeling enz.)

0
0
Inzake toegankelijkheid
(bijv. inroosteren van toegankelijke ruimten, parkeerplaats, kleine aanpassing in gebouw enz.)
0
0
Inzake stage
(bijv. bemiddeling bij zoeken stageplaats, spreiding van stage over langere periode, hulp bij
verkrijgen voorzieningen, aangepaste werktijden, absentieregeling, afspraken over
informatievoorziening (bijv. per e-mail), beperkte afstand stage-/woonadres enz.)

0
0
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Procedure ‘Intake en matching’
Avans Hogeschool

Procedure intake en
matching
Intake
Aankomende studenten
De student meldt zich aan bij de opleiding
Intakegesprek bij opleiding (match – 0)
De docent voert het intakegesprek met de aankomende student. De gegevens worden in
een digitaal formulier verwerkt.
Projectgroep Intake
De projectgroep verzamelt al de gegevens van het intakegesprek en de academies
verwerken de gegevens in Casehandler. Casehandler uploadt de gegevens automatisch in
Osiris.

Aankomende student
Ontvangt per mail:
Advies + Link studentinfo decanaat.
De studenten ontvangen het advies van de
opleiding. Hiernaast krijgen de studenten
die
aan hebben gegeven dat ze een handicap
of
studiebeperking hebben een link waarin ze
via een formdeskformulier een afspraak
kunnen maken met het decanaat.
Student vult het formulier in en wordt
hierna benaderd door het
studentendecanaat.

Decaanassistenten
De doorverwijzingen worden uit Osiris
gehaald en de decaanassistenten monitoren
dit.
De decaanassistenten benaderen actief de
aankomende studenten met een
doorverwijzing topsport en
functiebeperking.
Ingevulde formdeskformulieren van de
studenten behandelen.
Studenten met een functiebeperking
inplannen bij de studentendecaan.
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Studentendecaan bepaalt of eventueel 2e
gesprek met contactpersoon ECIO nodig is.
Studenten met dyslexie worden actief
benaderd per mail waar ze zich kunnen
inschrijven via een formdeskformulier voor
diverse dyslexie inloopspreekuren voor en
na de zomervakantie.
Studenten met een doorverwijzing met een
ander onderwerp ontvangen in week -1 een
herinneringsmail dat ze een afspraak
kunnen maken met een studentendecaan.
Controle van de doorverwijzingen met de
werkelijk ingeplande afspraken. Er zullen
ook afspraken ingepland worden via de
studenten informatie balie.
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Handelingsprotocol bij acute psychische
crisis van Fontys hogescholen

Handelingsprotocol bij acute psychische crisis van studenten
Primaire acties
1. Bericht komt binnen bij SLB-er/docent of een andere medewerker binnen een instituut dat een
student in psychische crisis verkeert.
2. Instituutsmedewerker noteert naam en telefoonnummer van degene om wie het gaat of van
de melder (bijvoorbeeld een medestudent). Vraag altijd naar gegevens van de persoon die in
een psychische crisis verkeert!
3. Medewerker neemt contact op met iStudent (08850-82222) en vraagt om hulp van een
studentendecaan/studentenpsycholoog.
4. De studentendecaan/psycholoog neemt contact op met de medewerker (slb-er, docent,
instituutsmedewerker, etc).
5. De studentendecaan/psycholoog biedt nadrukkelijk aan naar de student in crisis toe te gaan
als deze zich op een Fontys-terrein bevindt. De studentendecaan/psycholoog probeert altijd
telefonisch contact te krijgen met de student ongeacht zijn/haar verblijfplaats.
6. Indien nodig regelt de studentedecaan/psycholoog adequate opvang en verwijzing. Dit kan de
lokale GGZ zijn en/of crisisopvang. Buiten kantooruren kunnen huisarts of politie de
crisisdienst van de GGZ bereiken via een bij hen bekend nummer. Verwijzen kan ook naar de
huisarts van de student.
7. Studentendecaan/psycholoog koppelt terug aan teamleider Decanen en Psychologen
8. Studentendecaan/psycholoog koppelt terug aan de melder- met inachtneming van de privacy en/of aan de betreffende student.
Uitgezonderd ernstige verwarring of reëel gevaar van de student voor zichzelf of anderen, is de
toestemming voor verwijzing van de student noodzakelijk! Neem de privacy van de student
zoveel mogelijk in acht.
Noodnummers
Indien nodig kan in geval van ernstige paniek, crisis, dreiging ook het lokaal Crisisteam van Fontys
worden ingeschakeld door SLB-er/studentendecaan/studentenpsycholoog.
Het algemene noodnummer van Fontys is: 119 / 77119 (extern: 08850-77119).
Ook kan contact worden opgenomen met de beveiliging. Dennis Trip (08850-73967).
Daarnaast kan bij crisis ook het landelijke noodnummer 112 worden gebeld.
Het landelijke servicenummer van de politie 0900-8844 is 24u per etmaal bereikbaar voor informatie
en advies over niet spoedeisende zaken.
Secundaire acties
Op verzoek van de student informeert de studentendecaan/psycholoog eventueel: familie,
huisgenoten/bekenden, slb-er, studieadviseur van het desbetreffende instituut.
Studentendecaan/psycholoog biedt de omgeving (medewerkers, medestudenten, familie) de
mogelijkheid aan om te praten over wat er is voorgevallen en over eventuele vervolgstappen.
Nuttige adressen
 113online = online zelfmoordpreventie. Chatten of praten: website www.113online.nl
of tel. 0900-1130113
 GGZ/crisisdienst: zie GGZnederland.nl en voer postcode of woonplaats in, bijvoorbeeld:
o Eindhoven GGZ Eindhoven en de Kempen tel. 040-2970170
o Tilburg GGZ Breburg tel. 088-0161616
o Venlo Mutsaersstichting tel.0900-6887237

Dienst Studentenvoorzieningen
Team Decanen en psychologen
Juni 2013
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