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Doel van deze training.
Als SLC en/of docent ben je vaak de eerste die merkt dat een student tegen belemmeringen
aanloopt die de studievoortgang in de weg staan. Soms door observaties, signalen in gedrag maar
ook in gesprek met de student. Op andere momenten is het wellicht vooral een gevoel. Wat kun je
dan doen en welke ondersteuning biedt Hogeschool Rotterdam zijn studenten? Hoe en wanneer
verwijs je hiernaar? Na deze training:
•
•
•

Weet je welke ondersteunende dienstverlening de HR biedt bij belemmeringen van de
studievoortgang;
Weet je in welke gevallen en op welke manier je kunt verwijzen naar deze dienstverlening;
Weet je hoe je in een gesprek deze dienstverlening onder de aandacht kunt brengen.

De onderstaande afbeelding is universeel beeld dat iedereen herkent. Het helpt vaak bij het voeren
van het gesprek over de hobbels die studenten tegenkomen. Het is daarbij niet de vraag of er
tegenslag en frustratie zullen zijn, maar hoe je er mee omgaat als ze zich aandienen. Dit is precies de
oplossingsgerichte mindset waarmee de afdelingen die in deze training aan bod komen hun werk
doen.
Binnen de hogeschool wordt voor het begrip SLC soms ook de aanduiding PI of PI’er gebruikt
(Professionele Identiteit). Voor de eenduidigheid gebruiken we in dit document de aanduiding SLC

‘Het is niet de vraag of er stress, tegenslag en problemen zullen zijn, maar hoe je er mee
omgaat als ze zich aandienen’
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Het studentendecanaat.
Bij wet is een hogeschool en universiteit verplicht te voorzien in de aanwezigheid van een decanaat.
Zij heeft een onafhankelijke rol en is dus niet verbonden aan een opleiding. Dit betekent dat het
studentendecanaat dus ook in de richting van de student onafhankelijk is, en haar advies objectief en
in lijn met wet- en regelgeving, bepalingen uit de hogeschoolgids formuleert. Naast advisering
begeleidt het studentendecanaat de student kortdurend bij studie-overstijgende onderwerpen.

Oplossingsgericht.
De visie van de afdeling Studentenwelzijn, waartoe het studentendecanaat behoort, staat voor een
oplossingsgerichte aanpak. Dit houdt in dat in de begeleiding zo veel mogelijk de het zelfsturend
vermogen van de student wordt aangesproken. Deze methodiek maakt dat dat de student zoveel
mogelijk probleemeigenaar blijft, ontwikkelingsgericht te werk gaat en regie neemt en houdt. Als
SLC of docent kun je ook bij het decanaat terecht met casuïstiek rond een student of situatie.

Vertrouwelijk.
Gesprekken bij een studentendecaan zijn en blijven altijd vertrouwelijk. Communicatie over de
student met de opleiding gebeurt alleen met diens toestemming en wanneer dit echt noodzakelijk is.
Studentendecanen houden gespreksnotities bij in Osiris maar deze zijn enkel zichtbaar voor
studentdecanen.

Onafhankelijk.
Zoals genoemd zijn studentendecanen onafhankelijk. Dit betekent o.a. dat zij gevraagd en
ongevraagd advies kunnen geven waarbij onderliggende wet- en regelgeving en vastgesteld beleid
het fundament vormen. Hierbij valt te denken aan aspecten als:
•
•
•
•
•

Advies t.b.v. voorzieningen voor een student vanwege een functiebeperking of persoonlijke
omstandigheden;
Advies t.b.v. een BSA;
Advies t.b.v. besluitvorming door examencommissies inzake extra herkansingen en/of
aangepaste toetsvormen;
Advies t.b.v. materiele voorzieningen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), het FOS
(verplichte afstudeerfonds van de Hogeschool Rotterdam) en particuliere fondsen;
Advies o.b.v. signalen die zij vernemen van studenten.

Decaan en SLC: wie doet wat?
Als SLC ben jij vaak de eerste die weet en ziet hoe het met de student gaat. Vraag is dan: waar begint
en eindigt de rol en taak van de SLC en waar begint die van de studentendecaan? Algemeen
gesproken kun je stellen dat de SLC zich bezighoudt met alle zaken die direct aan de studie en stage
gelieerd zijn, en de studentdecaan alle studie-overstijgende onderwerpen voor zijn rekening neemt.
Vertaalt naar concrete taken zit dit er dan als volgt uit (Beleidskader 2011)
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De SLC:
- Competentieontwikkeling
- Problemen met inhoud, motivatie, stage, studenten, docenten, etc.
- Studeerbaarheid programma (mogelijkheid studiepunten te behalen)
- Studievertraging (Let op: ook naar de decaan!)
- Onderbreken wegens omstandigheden (Let op: ook naar de decaan!)
- Afstuderen / diplomering
- Oriëntatie arbeidsmarkt / vervolgstudie
- Studiestaking propedeuse (1 februari-regel) en hoofdfase
- BSA
- OER (opleidingsspecifiek) / verwijzing naar examencommisie

De Studentendecaan richting student:
- Ziekte (langdurig / chronisch)
- Bijzondere (familie)omstandigheden
- Zwangerschap en ouderschap
- Handicap / functiestoornis
- Bestuursactiviteiten / Topsport
- Psycho-sociale en Sociaal-culturele problemen
- Doorverwijzing naar specialisten
- Financiële vraagstukken (DUO, fondsen, bijverdienen, uitkering, etc.)
- Wet en regelgeving
- OER (algemeen) / verwijzing naar examencommissie
- Huisvesting

De 3-hoek.
Het studentendecanaat heeft in de dagelijkse praktijk vooral contact met studentzaken en SLC’ers.
Per instituut en soms ook per opleiding wordt op verschillende manieren inhoud gegeven aan deze
functies. Desondanks is altijd sprake van een zogenaamde 3-hoeksverbinding tussen het
studentendecanaat, studentzaken en de SLC’ers.
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Student

Studentzaken

SLC

Studentendecanaat

Waarvoor kun je terecht?
Het studentendecanaat is er voor alle studie-overstijgende zaken die van invloed zijn op het kunnen
studeren, de randvoorwaarden hiertoe en het welzijn van de student. Het studentendecanaat geeft
advies, denkt mee, begeleidt en verwijst in- en extern. We gaan eerst in op de primaire doelgroep
van het studentendecanaat; de studenten.

Studeren met een beperking (voorzieningen).
Studenten die als gevolg van een medische, psychische of fysieke beperking belemmeringen
ondervinden bij het studeren, komen vaak in aanmerking voor zgn. voorzieningen. Hiermee worden
aanpassingen bedoeld die tot doel hebben de effecten van de beperking zo veel mogelijk weg te
nemen of compenseren. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn o.a.: extra tijd bij tentamens,
versoepeling van aanwezigheidsplicht en/of deadlines, gebruik van een laptop bij tentamens,
aangepaste toetsvorm, etc.
De studentendecaan komt op basis gesprek en van (medisch) bewijs van de student tot een advies
t.b.v. voorzieningen en dient deze in bij studentzaken die beslissen of het advies opgenomen wordt
in een onderwijsovereenkomst. In Osiris is onder de noemer ‘Begeleiding’ te zien of en welke
voorzieningen er voor een student gelden.
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Persoonlijke omstandigheden.
Onder deze noemer vallen verschillende sub-onderwerpen waar we kort bij stil staan.
Gemiddeld genomen gaan zo’n 65% van de gesprekken bij het decanaat over dit onderwerp.
Ook de eerder genoemde beperkingen vallen onder deze categorie.
Familiaire omstandigheden.
Hieronder verstaan we alle zaken die van doen hebben met problemen thuis, mantelzorg,
verlies en rouw, ziekte van naasten, huiselijk geweld, etc. In het geval van (vermoedelijk)
huiselijk geweld wordt met toestemming van student melding gedaan bij het meldpunt
huiselijk geweld van de gemeente Rotterdam. Indien nodig wordt ook het veiligheidsprotocol
van de Hogeschool in werking gesteld wanneer er dreiging bestaat voor de student.
Let op: vermoed je zelf misbruik of geweld, blijf er niet mee lopen en maak het
bespreekbaar met een collega of een studentdecaan.

Psychologische omstandigheden.
Hieronder verstaan we alle situaties waarin sprake is van mentale problemen zoals stress,
depressie, zelfbeeld, angst, etc. In gesprek wordt nagegaan hoe deze problemen van invloed
zijn op het welzijn en de studievoortgang. Daarnaast wordt meegedacht en geadviseerd over
interne en externe hulp door bijvoorbeeld huisarts, psycholoog , POH of specialist.

Zwangerschap / moeder- of vaderschap.
Hieronder verstaan we meldingen over aanstaande zwangerschap waardoor mogelijk
langere afwezigheid en/of vertraging ontstaan. Ook het combineren van de studie en het
ouderschap valt hieronder. Soms zijn er financiële compensatieregelingen van kracht voor de
opgelopen vertraging als gevolg van zwangerschap.

Topsport.
Studenten die een erkende topsportstatus hebben, kunnen bij de Hogeschool Rotterdam
aanspraak maken op voorzieningen. De studentendecaan stelt de status vast en adviseert de
betreffende opleidingen over de voorzieningen. Let op: een student die denkt in aanmerking
te komen, dient eerst een intakeformulier in te vullen dat te vinden is op HINT met het
zoekwoord ‘topsport’.

Vertraging.
Wanneer je weet of vermoedt dat een student vertraging gaat oplopen (vanaf ca. 3
maanden), is het altijd raadzaam om langs een studentendecaan te gaan. Soms kan (meer)
vertraging voorkomen worden door voorzieningen of komt de student in aanmerking voor
financiële regelingen. Ook kan het aanleiding zijn voor een BSA advies door een decaan waar
het studenten betreft die hieraan nog moeten voldoen. Tijdige melding is een belangrijke
voorwaarde voor veel van deze mogelijkheden.
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Wet- en regelgeving / DUO / Klachten / Hogeschoolgids / HR-beleid
Alle vragen die gaan over wet- en regelgeving, DUO, klachten, regelgeving uit de Hogeschoolgids en
HR-beleid dat van invloed is op studenten kunnen bij een studentendecaan gesteld worden. De
studentendecaan adviseert, geef antwoord en verwijst. In de bijlage achterin deze reader vind je een
stroomschema klachten.

Financiële vragen.
Het betreft hier alle vragen die gaan over bekostiging van de studie en levensonderhoud. Omgaan
met geld, de mogelijkheden die DUO biedt, het voorkomen of oplossen van schulden, het aanvragen
van fondsen zijn de belangrijkste onderwerpen. Ook aanvragen van het noodfonds van de
Hogeschool Rotterdam horen hierbij.

Cursussen Persoonlijk Effectiviteit en MIRRO.
Wanneer de student zich wil aanmelden voor een van de speciale keuzevakken van het
studentendecanaat, wordt hiertoe eerst een intake afgenomen om na te gaan of de betreffende
cursus passend is. Pas na een intake kan enkel de studentendecaan de student vervolgens
aanmelden voor deze cursus. Het betreft:
•
•
•
•
•
•
•

Studeren met dyslexie;
Studeren met autisme;
Studeren met ADHD;
Faalangstreductietraining;
Assertiviteitstraining;
Mindfulness Based Stress Reduction;
Omgaan met uitstelgedrag.

In sommige gevallen zal de studentedecaan (eerst) een online cursus van MIRRO adviseren. Hierover
verderop meer.
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Voor SLC en docent.
Het studentendecanaat is er ook voor de SLC en docent en geeft tips en advies m.b.t. coaching en
begeleiding van studenten. Ook kun je specifieke casuïstiek bespreken. Soms, afhankelijk van het
probleem en de situatie, wordt besloten om een 3-gesprek met de student te voeren indien deze
daarmee akkoord gaat. Voorbeelden van onderwerpen:
•
•
•
•

Een dreigend BSA voor een student;
Zorgwekkend gedrag, zorgen om welzijn student;
Dreigende vertraging, aanpak inlopen hiervan;
Twijfels rond haalbaarheid opleiding.

Voor coördinatoren, management en directie.
Gevraagd en ongevraagd voorziet het studentendecanaat coördinatoren, management en directie
van informatie en advies o.b.v. signalen die zij waarneemt, relevante (tevredenheid)metingen en
cijfers en rond voorzieningen t.b.v. studenten met een beperking.

Wat levert het op?
De verschillende decanaten op de hoofdlocaties werken allen conform het zgn. decanaatprotocol,
door ISO gecertificeerde bedrijfs- en procesvoering en de geldende wet- en regelgeving. Ook werken
alle studentdecanen volgens de oplossingsgerichte methodiek. Adviezen van een studentendecaan
op locatie A of B zullen op die manier niet in grote mate verschillen. Studenten en collega’s mogen
van het decanaat verwachten:
•

•

•
•
•
•

Onafhankelijk en kwalitatief advies, juiste
informatie, oplossingsgerichte coaching /
begeleiding;
Reductie van of oplossing voor
beperkende omstandigheden waar
mogelijk;
Vertrouwelijkheid, veiligheid en respect;
Groot netwerk in- en extern, spin in het
web;
Kennis over weg naar externe hulp en
ondersteuning;
Centraal punt voor (vertrouwelijke)
bewijslast.

Hoe verwijs je?
Omdat het vaak om persoonlijke, gevoelige of lastige onderwerpen en situaties gaat, kan er vanuit
zowel de SLC en de student enige terughoudendheid bestaan om de stap richting het
studentendecanaat te zetten. Nu volgen een aantal tips die kunnen helpen bij het gesprek er over:
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•

Praat op een directe manier met de student over wat jou zorgen baart, bij voorkeur
onder vier ogen. De meeste mensen met problemen zijn gevoelig voor echte
belangstelling en betrokkenheid.

•

Wees specifiek over het gedrag dat je hebt opgemerkt en aanleiding is voor dit
gesprek (bijvoorbeeld tegenvallende studieresultaten, zich afzonderen van de groep,
huilen, uitspraken over suïcide, etc.). Hoe duidelijker jij je observaties kunt
weergeven, hoe moeilijker het voor de student is te ontkennen dat er iets aan de
hand is. Bovendien laat het de student merken dat je je daadwerkelijk interesseert
voor hem of haar.

•

Onthoud de LSD techniek: luisteren, samenvatten, doorvragen. Deze
gesprekstechniek is altijd passend in iedere situatie.

•

Stel liefst open vragen met een oplossingsgericht karakter. Vb: ‘wat zou jou in deze
situatie kunnen helpen?’ ‘Stel dat het probleem morgen opgelost is, wat is er dan
gebeurd?’ ‘Hoe heb je eerder zo’n probleem succesvol aangepakt?’ ‘Welke kennis of
vaardigheid heb je nog nodig om dit probleem aan te pakken?’ (zie ook bijlage 3)

•

De beslissing wel of niet de decaan in te schakelen blijft er altijd een van de student
zelf (met uitzondering van een noodgeval of extreme situatie).

•

Soms hebben studenten op grond van vooroordelen een negatief gevoel over de
stap naar het decanaat. Maak duidelijk dat:
* de student vrij is wel of niet een decaan te raadplegen
* de student zelf beslist over evt. verdere stappen
* de gesprekken met de decaan strikt vertrouwelijk zijn
* de decaan een onafhankelijk positie inneemt (los van het opleidingsbelang)

•

Help de student zo nodig een afspraak met het decanaat te maken. Soms zal een
student het prettig vinden als je even meeloopt om een afspraak te maken en zo
misschien alvast iets kan vertellen, of zelfs even bij het eerste gesprek aanwezig
bent.

•

Omdat studenten soms het inschakelen van hulp zien als een teken van zwakte,
kun je aangeven dat het raadplegen van de decaan juist een volwassen beslissing is
die aangeeft dat de student niet van de problemen weg loopt.

•

Vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken zal een decaan niet zonder
toestemming van de student over hem of haar met je praten. Als je een student
verwezen hebt naar het decanaat, vraag dan aan de student of hij ook daadwerkelijk
contact heeft opgenomen en vraag hem naar zijn ervaringen en welke afspraken
gemaakt zijn.

11

Hoe kan er een afspraak gemaakt worden?
Er zijn verschillende manieren om een afspraak te maken:
1) Alle studentendecanaten werken met dagelijkse inloopspreekuren. Deze kunnen zonder
afspraak bezocht worden. Het inloopspreekuur is bedoeld voor korte vragen. Een gesprek
duurt ca 10 minuten. Indien wordt ingeschat dat er meer tijd nodig is, wordt er een langere
(vervolg)afspraak ingepland.
2) Er bestaat ook de mogelijkheid om via HINT een afspraak in te plannen bij een
studentendecaan die gekoppeld is aan de hoofdlocatie van het instituut waar de student
studeert. Langere afspraken duren ca 30 – 45 minuten. De student ontvangt een
automatische afspraakbevestiging.
3) Het decanaat is ook te bereiken per mail al wordt niet aangemoedigd om hierin uitgebreid
het probleem uit de doeken te doen. Enerzijds vanuit privacy overwegingen, anderzijds
omdat beantwoording vaak beter kan in een face to face setting of per telefoon.
4) Soms heeft een studentendecanaat ook een telefonisch spreekuur. Om na te gaan of dit ook
geldt voor het decanaat dat bij jouw opleiding hoort, kan je kijken op Hint. Voor het
telefonisch spreekuur geldt het zelfde als het inloopspreekuur.
5) Sinds de Coronacrisis, voert het studentendecanaat gesprekken via MS Teams en
telefonisch. Deze optie zal ook blijven bestaan nadat de maatregelen worden ingetrokken.
HINT pagina decanaat voor alle informatie en maken van een afspraak:
https://hint.hr.nl/nl/HR/Studie/hulp-bij-studie/mijn-studie/studieondersteuners/decaan/
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Studiekeuze begeleiding en studievoorlichting.
Het komt regelmatig voor dat een student er tijdens zijn studie achter komt toch niet de juiste keuze
gemaakt te hebben. Of dat voortzetting van de huidige studie niet langer mogelijk is, bijvoorbeeld
door het ontstaan van een beperking. In die gevallen is heroriëntatie wenselijk.

Wat is het?
De afdeling studentenwelzijn en studiekeuzebegeleiding kent een tweetal trajecten.
1. Heroriëntatiecursus Studiekeuze
Bedoeld voor zittende studenten die willen stoppen met hun opleiding en een nieuwe
studiekeuze willen maken. De cursus duurt 3 bijeenkomsten van 2,5 uur en hierin gaat de
student aan de slag met opdrachten, oefeningen, testjes e.d. om erachter te komen welke
opleiding/beroepssector er bij hem kan passen.
2. Individuele studiekeuzebegeleiding
Hier kun je naar doorverwijzen wanneer er meer aan de hand is bij de student waardoor
individuele begeleiding gewenst is. Bijvoorbeeld wanneer een student voor de 3e keer een
nieuwe opleiding gaat kiezen of wanneer er méér speelt bij de student (bijv. moeilijke
privéomstandigheden, een zware vorm van ASS, psychische problemen e.d.).

Hoe verwijs je?
De student kan zichzelf aanmelden voor beiden trajecten.
Echter, in het geval van individuele studiekeuzebegeleiding kan
enige introductie (warme overdracht) wenselijk zijn. Uiteraard
enkel met toestemming van de student zelf. Aanmelden
verloopt via Studievoorlichting, telefonisch of aan de balie op
locatie Rochussenstraat. T: 010-794 4400, Rochussenstraat 198,
Rotterdam.

Wat levert het op?
De student heeft meer zicht gekregen op zijn interessegebieden, sterke kanten en mogelijkheden
wat betreft opleidingen binnen en buiten de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is duidelijk hoe hij
het onderzoek zelf kan voortzetten om tot een weloverwogen keuze te komen.
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Peercoaching.
Voor veel nieuwe studenten maar ook sommige tweedejaars is het studeren aan het HBO behoorlijk
uitdagend. Vaak wordt dit duidelijk nadat de eerste resultaten bekend zijn geworden. Peercoaching
kan dan helpend zijn.

Wat is het?
Peercoaches zijn ouderejaars studenten binnen het eigen instituut waarde student studeert. Deze
peercoaches zijn getraind om studenten te begeleiden bij studievaardigheden en krijgen hiervoor
ook betaald. Peercoaches kunnen dus helpen bij alle basale studievaardigheden zoals plannen,
effectief studeren, samenvatten, verslagen maken, etc.

Hoe verwijs je?
Studenten kunnen zich zelf aanmelden voor ene peercoach via https://peercoach.hr.nl. hier klikken
zij vervolgens het instituut aan waar zij studeren waarop aanvullende informatie volgt over de
aanvraag.

Wat levert het op?
De student verwerft kennis en vaardigheden voor effectief studeren. Daarnaast kan, afhankelijk van
het instituut en de peercoach, de ondersteuning inhoudelijk van aard zijn. Peercoaching is vrijwillig
maar niet vrijblijvend.
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Adviseurs Studentenwelzijn (voorheen: Student aan Zet (SAZ)).
Er bestaan allerlei situaties waarbij het prettig en behulpzaam is wanneer je bij iemand terecht kunt
die ervaring heeft met specifieke problematiek zoals bijvoorbeeld studeren met dyslexie, autisme,
ADHD of een depressie. Of bijvoorbeeld hoe het is om je studie te combineren met het ouderschap of
mantelzorg.

Wat is het?
Bij de adviseurs studentenwelzijn zijn verschillende onderwerpen en expertises ondergebracht. Het
is een team van professionals en ervaringsdeskundigen-studenten (peercoaches). Zij bieden
ondersteuning aan studenten, maar ook aan docenten en medewerkers. Bijvoorbeeld met vragen
over hoe je omgaat met bepaalde problematiek van een student. Men kan met en zonder afspraak
binnen lopen. Hieronder enkele van de thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

studerende ouders (Studerende Ouders aan Zet);
studerende mantelzorgers(Verborgen Zorgen);
studenten met een functiebeperking (PowerPlatform);
studenten uit de Caribische eilanden (Antuba);
studeren als vluchteling (Vluchteling-Studenten Support ); (docenteninfo);
studeren op latere leeftijd (SupportTeam 21+ en Deeltijd);
studeren als LHBT'er (lhbt);
studieverenigingen;
deskundigheidsbevordering voor docenten en medewerkers.

Het aanbod van wordt bewust laagdrempelig en breed gehouden om de stap naar ondersteuning te
verkleinen. Men kijkt naar de vraag van de student, docent en medewerker, waarop vervolgens
maatwerk georganiseerd wordt. Zo kun je in gesprek met een van de ervaringsdeskundigen en
bieden zij diverse keuzevakken, workshops, webinars en bijeenkomsten aan die inspelen op de
huidige trends en ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving.

Hoe verwijs je?
Studenten kunnen zelf langs gaan of mailen.
kamer MP.H00.050
studentaanzet@hr.nl
(010) 794 5106
Facebook: studentaanzet

Wat levert het op?
De student zal zich gesterkt en gesteund voelen omdat hij van doen heeft met een peercoach of
medewerker die de problematiek kent. Dit leidt vaak ook tot uitwisseling van ervaringen waar de
student zijn voordeel mee kan doen (ervaringsdeskundigheid). Soms worden er ook bijeenkomsten
georganiseerd met een educatief / lerend karakter. SAZ stelt zich ook tot doel om de genoemde
thema’s bespreekbaar te maken en houden.
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Enkele voorbeelden van activiteiten in de afgelopen periode.
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Ondersteunend Onderwijs.
Om goed en effectief te kunnen studeren is soms wat extra’s nodig. Iets dat ondersteunt, deficiënties
wegneemt of versterkt wat nog niet goed ontwikkeld is. Bijvoorbeeld de studievaardigheden, de taal
of de persoonlijke effectiviteit.

Wat is het?
Aanbod van gedeeltelijk vrij inschrijfbare en niet vrij inschrijfbare keuzevakken ondersteunend zijn
aan aspecten als:
•

•

•

•

Studievaardigheden (vrij inschrijfbaar);
o Plannen en studievaardigheden;
o Met zelfvertrouwen presenteren;
o Gebruik je geheugen;
o Colleges volgen / aantekeningen maken.
Persoonlijke effectiviteit (niet vrij inschrijfbaar)
o Studeren met dyslexie;
o Studeren met autisme;
o Studeren met ADHD;
o Faalangstreductietraining;
o Assertiviteitstraining;
o Mindfulness Based Stress Reduction;
o Omgaan met uitstelgedrag.
o Jezelf motiveren (vrij inschrijfbaar)
Wegwerken deficiënties op het gebied van taal, exacte vakken (vaak niet vrij inschrijfbaar);
o Natuurkunde
o Wiskunde A
o Wiskunde B
o Rekenvaardigheid
Studeren als je anderstalig bent (vaak niet vrij inschrijfbaar);
o NT2
o Nederlands schrijfvaardigheid
o Engels

Voor deze keuzevakken krijgt de student keuzevakpunten.

Hoe verwijs je?
Voor de vrij inschrijfbare keuzevakken kan de student zichzelf inschrijven via Osiris student. Niet vrij
inschrijfbare keuzevakken verlopen ofwel via de studentendecaan of via de SLC. Via de onderstaande
link zijn alle studie-ondersteunende keuzevakken te vinden en is duidelijk aangegeven op welke
manier aangemeld moet worden.
https://hint.hr.nl/nl/HR/Studie/hulp-bij-studie/mijn-studie/studieondersteunende-keuzevakken/
Bij eventuele vragen kun je mailen naar keuzeonderwijs@hr.nl
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MIRRO – Online Zelfhulp.
Zelfhulpboeken zijn al lange tijd de best verkochte soort in boekwinkels. Het past ook in een 24-uurs
economie waar tijd een schaars goed is. Ook online is er steeds meer mogelijk op het gebied van
zelfhulp.

Wat is het?
MIRRO is een online zelfhulp portaal dat benaderbaar is via HINT. Het is gratis en anoniem. De
zelfhulpmodules bestaan per onderwerp uit meerdere lessen die een combinatie zijn van informatie,
kennis en vaardigheidsoefeningen. De presentatie is aantrekkelijk en afwisselend. Hieronder een
overzicht van de onderwerpen (er wordt met enige regelmaat aangevuld met nieuwe onderwerpen).

Hoe verwijs je?
Een verwijzing is niets nodig. Iedere HR medewerker kan de modules doen. Je vindt ze op HINT door
te zoeken op ‘Mirro’.

Wat levert het op?
Het kan voor sommige problematiek afdoende zijn, voor zwaardere problematiek kan het
ondersteunend of aanvullend zijn. Bijvoorbeeld ter overbrugging van wachttijd externe hulp, of
ondersteunend aan een therapie of ter preventie. MIRRO kan overal en altijd gebruikt worden.
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Vertrouwenspersoon.
Studenten kunnen tijdens hun studie te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten,
ongewenste intimiteit, discriminatie of bijvoorbeeld agressie.

Wat is het?
Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk met informatie
om. De vertrouwenspersoon is, anders dan een studentendecaan, niet onafhankelijk maar
vertegenwoordigt de student in kwestie. Je kunt bij de vertrouwenspersoon onder andere terecht
voor:
•
•
•
•
•
•

Eerste opvang, hulp en advies bij lastig gevallen worden;
Nagaan of er oplossingen mogelijk zijn in informele sfeer;
Informatie over formele stappen zoals klachtenprocedures;
Begeleiding bij aan de orde stellen zaak bij klachtencommissie of leiding opleiding;
Verwijzing naar andere hulpverlener of mediator;
Geven van voorlichting over aanpak ongewenst gedrag;

Hoe verwijs je?
Per instituut is een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon werkzaam. Ze zijn
telefonisch en per mail te banderen. Een vertrouwenspersoon zal altijd proberen z.s.m. beschikbaar
te zijn voor gesprek. Voor alle namen per instituut bezoek je onderstaande link of zoek je op HINT
met de zoekterm ‘vertrouwenspersoon’.
https://hint.hr.nl/nl/HR/Studie/hulp-bij-studie/mijnstudie/studieondersteuners/vertrouwenspersoon/

Wat heb je er aan?
De student weet zich veilig omdat alles dat
besproken wordt vertrouwelijk is. Daarnaast
staan de belangen van de student en diens
gevoelens en emoties centraal voor de
vertrouwenspersoon. Intentie is altijd om te
komen tot een bevredigende oplossing
waarbij de vertrouwenspersoon iedere stap
afstemt met de student.
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Taalcentrum.
Sommige studenten hebben moeite met schrijfopdrachten, verslagen, een scriptie of met algemene
taal- of schrijfproblemen. Het taalcentrum kan dan passende ondersteuning bieden. Ook voor
studenten met dyslexie.

Wat is het?
Het taalcentrum diagnosticeert het taalprobleem o.b.v. een verslag, paper of scriptie van de student.
In een intakegesprek wordt vervolgens stil gestaan bij de kern van het probleem en bij de best
passende oplossingen.

Hoe verwijs je?
Op de locatie Museumpark is het taalcentrum te vinden op MP H01.041. Voor de actuele
openingstijden is het raadzaam het portaal hulp bij studie te raadplegen. Een student kan zich
zonder verwijzing aanmelden, maar moet eerst een intakeformulier invullen. Daarna maakt de
student online een afspraak. Als er nog vragen zijn kunnen die via mail taalcentrum@hr.nl of
telefoon 010-7945757 gesteld worden.

Wat heb je er aan?
Door specifiek op zoek te gaan naar jouw belemmeringen en deficiënties, wordt een oplossing op
maat voorgesteld. Dit kan bestaan uit individuele begeleiding, cursussen, online modules of een
combinatie hiervan.
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Portaal: hulp bij studie.
Wat is het fijn als je alle hulp en ondersteuning die de Hogeschool biedt terug kunt vinden op één
plek: dat was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het portaal Hulp bij Studie.

Wat is het?
het adres hint.hr.nl/hulpbijstudie kom je terecht in de omgeving die geheel is gewijd aan
studentenwelzijn en studiesucces. Alle hulp is hier gerangschikt naar thema of doelgroep. Je per
onderwerp korte informatie, tips en leest waar je moet zijn voor verder hulp en ondersteuning. In de
training heb je hiervan voorbeelden gezien. Dit portaal leent zich uitstekend om samen met de
student doorheen te wandelen.
Globaal zijn 3 secties:
1. Mijn studie:
• Studieondersteuners: bij welke mensen kun je waar voor terecht?
• Keuzevakken: info over de studie-ondersteunende en persoonlijke effectiviteit
keuzevakken.
• Studietips en trainingen: o.a. over handig studeren, taal en stressreductie.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studievertraging: waar moet je op letten en wat is er ter ondersteuning?
BSA: wat betekent het, hoe werkt het en waar moet je op letten?
Studiefinanciering: info over het stelsel en waar je de juiste info vindt.
Twijfel studiekeuze: wat kun je doen wanneer je twijfelt over je studiekeuze?
Studiemotivatie: hoe houd je de motivatie op peil als die te wensen over laat?
Naast je studie: welke activiteiten kun je ter verdieping van je studie doen?
Klachten: waar kun je terecht en hoe pak je het aan?
Herinschrijven: waar moet je op letten om verder te kunnen met studeren?
Stoppen met de opleiding: waar moet je op letten en wat kun je doen?

2. Mijn persoonlijke situatie:
• Mirro: aan de slag met online zelfhulp o.b.v. veel voorkomende problematiek.
• Medische omstandigheden: wat kan er, waar moet je op letten?
• Familieomstandigheden: welke ondersteuning is mogelijk, hoe regel je dat?
• Studeren met een beperking: welke begeleiding en ondersteuning is er?
• Psychische klachten: welke stappen kun je zetten om je klachten aan te pakken?
• Faalangst: wat kun je concreet doen om je faalangst te reduceren?
• Stress: wat kun je doen je stress de baas te blijven en te reduceren?
• Geldzaken: wat kun je doen als geld een probleem is en hoe ga je beter met geld
om?
• Wonen: hoe vind je woonruimte, waar moet je op letten en wat moet je regelen?
• Veiligheid: wat kun je doen als je jezelf onveilig voelt, waar kun je aankloppen?

3. Per doelgroep.
Specifiek aanbod door specialisten en ervaringsdeskundigen voor o.a.:
• Studenten met een functiebeperking.
• Mantelzorger.
• Studerende ouder.
• Caraïbische student.
• LHBTI’er.
• Vluchteling student.
• Topsporter.
• Aankomend student.

Wat heb je er aan?
Het portaal beoogt om concrete en praktische informatie en online ondersteuning te geven aan
studenten en medewerkers rond de meest voorkomende (studie-overstijgende) thema’s en
vraagstukken van studenten.
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De HR-APP
Vanaf september 2019 is er een nieuwe HR-App beschikbaar waarmee studenten van de HR hun
studie nog beter kunnen volgen en inrichten.

Wat is het?
In de eerste release van september 2019 kunnen studenten hun agenda, rooster en cijfers inzien. In
november 2019 en januari 2020 volgen nieuwe releases waarin weer nieuwe mogelijkheden worden
toegevoegd, zoals de contactpersonen, notificaties en inschrijven voor vakken. De app wordt
voortdurend doorontwikkeld. Ook studenten kunnen hieraan meewerken. Studenten kunnen zich
hiervoor aanmelden via http:/hint.hr.nl/denkmeeonline

Hoe verkrijg je het?
De app is te downloaden in de appstore (Android) of
playstore (Apple). Alle info over de app is te vinden op
http://hint.hr.nl/app
Er zijn overigens een paar uitzonderingsgroepen, namelijk
de studenten die al een pilot app gebruiken (RAc en IGO /
FM en opleidingen die met een ander roosterprogramma
dan Untis werken ( WdKA en CMGT). Zij werken al met een
(pilot) app die dit jaar nog wat meer mogelijkheden biedt
dan de nieuwe app.
Indien studenten vragen hebben over de app, of er zijn
technische problemen, dan kun je ze doorverwijzen naar
het bedrijfsbureau. Zij hebben aanvullende informatie.
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Handelingsplan Crisissituaties studenten

Acute Dreiging of nood? Extern: 112 en Intern 2222
Overige Dreiging / signalen
PROCES
1. Student vertoont zorgwekkend gedrag.
Student is mogelijk gevaar voor zich zelf en/of anderen
functioneren op school en/of stage is niet langer houdbaar

ACTIE
Consulteer 1. Zorg benoemen richting Student.
Collega
Door wat ik zie / hoor, maak ik me ernstige zorgen om je
ik moet nu actie ondernemen omdat ik een zorgplicht heb
naar jou en naar je medestudenten en mijn collega's

2. Melding coördinator en studentdecaan.
Ga het liefst samen met de student naar een decaan. Wil de
student niet, ga dan zelf en regel dat iemand anders bij de
student blijft. Meldt het voorval (later) ook bij de coördinator
van het cluster

2. Benoem de te zetten stappen.
Ik moet deze situatie melden bij de coördinator en ik wil samen
met jou naar de studentendecaan. Je mag ook alleen met de
decaan in gesprek. We gaan dan na wat nu nodig is voor jou
en hoe dat zo snel mogelijk geregeld kan worden.

3. Vaststellen noodzakelijke hulp.
a) Studentendecaan, SLC (en indien mogelijk student) stellen
vast welke externe hulp nodig is.
b) De student wordt gevraagd naar een persoon die
benaderd kan worden om hem / haar op te halen en richting
deze hulp te brengen. Indien niet mogelijk kan Integrale
integrale veiligheid benaderd worden om na te gaan of
of student gebracht kan worden. Wanneer van toepassing
wordt een ambulance of de politie ingeschakeld.

3. Benoemen welke stappen er gezet worden.
bij A) 'Wij schatten in dat jij nu een gevaar bent voor jezelf
en/of voor anderen en dat acute hulp nu noodzakelijk is.
Is je probleem bekend bij je huisarts of een behandelaar?
Heb je die contactgegevens nu?'
Bij B) 'Wij willen je niet alleen laten dus wie kunnen wij nu
bellen die jou komt halen?'
OF: 'Aangezien je aangeeft dat er niemand met je mee kan,
gaat iemand van de Hogeschool je brengen.'

4. Overdragen student.
De student wordt overgedragen aan een zorgprofessional
zoals een huisarts, psycholoog / psychiater, crisisdient,
politie, eerste hulp, maatschappelijk werker of gelijksoortig.
EN/OF de student wordt overgedragen aan de contactpersoon.
De contactgegevens van deze persoon en/of professional
worden genoteerd en er wordt afgesproken op welke manier
er contact opgenomen wordt met deze professional,
contactpersoon en/of student.

4. Duidelijke (exit) afspraken maken en overdragen.
We gaan je nu naar X brengen. Daar neemt men het van ons
over en wordt gekeken hoe jij nu zo snel en zo goed mogelijk
geholpen kan worden. We laten je tot die tijd niet alleen.
We zullen ook afspraken maken over hoe we contact met je
houden de komende tijd. Het belangrijkste is nu jouw welzijn,
veiligheid en herstel. We gaan er van uit dat je tijdelijk niet naar
de lessen komt. Maak eerst een afspraak met je decaan, als je
weer aan de lessen wil deelnemen. We kijken dan samen met je
opleiding wat daar voor nodig is.

5. Student wil weer naar school komen.
De student, contactpersoon of zorgverlener geeft aan dat
student weer naar school wil / kan. De student wordt om
toestemming gevraagd te informeren bij de gekoppelde
zorgprofessional of huisarts in hoeverre terugkeren nu (al)
wenselijk is en oip welke manier. Er wordt afgewogen of dit
haalbaar is en of dit ingepast kan worden in de organisatie
van het onderwijs en/of de stage. Er wordt een concreet plan
opgesteld dat ook met de student besproken en ondertekend
wordt in processtap 6.

5. Contact over oppakken (of (definitief) stoppen) studie.
A) Je hebt aangegeven dat je weer wil naar school wilt komen.
Fijn dat het beter met je gaat! Het is voor jou en ons van groot
belang dat goed en zorgvuldig te laten gebeuren. We gaan
daarom eerst een gesprek met de decaan en eventueel een
derde erbij voeren over hoe we dat kunnen doen en welke
afspraken we daarover kunnen maken.
B) Je overweegt om te stoppen. We maken een afspraak bij
de decaan om te onderzoeken wat hierbij voor jou het beste
is en welke mogelijkheden er bestaan bij DUO en het overwegen van een andere studie in de toekomst.

6. Afspraak met SLC, decaan en Student
De student wordt uitgenodigd voor een 3-gesprek, eventueel
vergezeld van contactpersoon of professional indien akkoord
student. Doel gesprek is om vast te stellen of en hoe weer
starten mogelijk is en wat hierbij nodig is. Daarnaast wordt
vastgesteld hoe, op welke momenten en met wie evaluatie
plaats vindt van de re-integratie. Er wordt een concreet
plan opgesteld en (later) ondertekend waarin helder wordt
wat de voorwaarden voor hervatting zijn, op welke manier
wordt opgebouwd, op welke gronden de re-integratie stop
wordt gezet en op welke momenten er met wie geëvalueerd
wordt.

6. Plan van aanpak re-integratie school en stage
We willen met je praten over hoe we jou het beste weer kunnen
begeleiden bij het oppakken van school en stage. We gaan
daar goede afspraken over maken en vaststellen wie daarbij
betrokken zijn en op welke momenten we de voortgang
evalueren. De gemaakte afspraken zetten we op papier en
ondertekenen we samen.

Integrale veiligheid: Paul Goossens (manager) 06-25526221.
Hoogd beveiliging: Jeroen van den Brink 0615144351

24

Bijlage 1 Welke route bij klachten en geschillen?

Bijlage 2 Wanneer waar naar toe verwijzen?
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Bijlage 3

Top 10 Oplossingsgerichte vragen.

1) Wat maakt het gesprek dat wij nu gaan voeren voor jou straks de moeite waard?
2) Stel: morgenochtend is je probleem opgelost: wat is er dan gebeurd en wat merk je dan?
3) Wat zou een eerste stap zijn voor een oplossing van dit probleem? Wat heb je daar voor nodig?
4) Wat gaat er nu allemaal goed? En wat nog meer?
5) Wie of wat kan jou helpen om dit probleem op te lossen?
6) Welke leer/ontwikkelkans werpt dit probleem jou voor de voeten?
7) Wat doe je nu nog niet wat je wel gaat helpen? Wat is daar voor nodig?
8) Op een schaal van 0 tot 10, hoe zwaar is dit probleem? Wat te doen om van 8 een 7 te maken?
9) Ken je iemand die zo’n probleem makkelijk zou oplossen? Wat zou hij / zij doen?
10) Stel, je had geen belemmeringen, wat zou je dan doen om dit probleem op te lossen?

Bijlage 4: Top 10 lijstjes
Tien tips bij studieproblemen
Doen

Niet doen

1. Studeer actief en productief

1. Passief de informatie als een spons in je opzuigen

2. Maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken

2. Alles proberen te leren

3. Maak korte aantekeningen, een schema, stel jezelf vragen,
enz.

3. Alleen maar doorlezen of juist te uitgebreid samenvatten

4. Probeer te begrijpen, maar leer -indien dit wordt geëist- ook
de feitjes

4. Alleen losse feitjes weten of juist wel begrip hebben zonder
parate kennis

5. Toets tijdens het studeren je kennis met vragen aan jezelf,
bespreken met anderen en oude tentamens

5. Snel denken dat je het wel zo'n beetje kent of steeds
herhalen en niet nagaan hoe goed je het kent

6. Bewaar het plezier en de interesse in je studie

6. Alleen maar voor tentamens MOETEN studeren

7. Bouw vertrouwen in jezelf op als student door jezelf
haalbare doelen te stellen en realistisch na te denken over
jouw invloed op prestaties

7. Onderschatting van jezelf (dat kan ik niet, geslaagd omdat
ik geluk heb gehad), of overschatting (het MOET in deze
korte tijd kunnen)

8. Deel je werk in, begin op tijd met het tentamen en studeer
geregeld

8. Stuurloos zijn: aan vrije tijd denken tijdens het studeren en
andersom, op het laatste moment beginnen en je geregeld laten
afleiden

9. Zorg dat je een goede werkplek hebt

9. Een vol bureau waar letterlijk geen plaats is voor
studiemateriaal, veel lawaai, mensen die je steeds lastig vallen

10. Maak je tentamens volgens een goede tentamenstrategie

10. Maar zien hoe het uitpakt, want je kunt pech of geluk
hebben
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Tien tips bij tentamenproblemen

Doen

Niet doen

1. Begin op tijd en werk regelmatig

1. Uitstellen tot het laatste moment

2. Bereid je goed voor en besteed ruim genoeg tijd aan het
tentamen

2. Achter elkaar doorwerken of extreem veel tijd aan het
tentamen besteden

3. Ga tijdens de voorbereiding geregeld na hoe je er voor staat
en bouw zo vertrouwen in jezelf op

3. Voortdurend twijfelen aan je capaciteiten en de kwaliteit
van je voorbereiding

4. Stop op tijd met de voorbereiding, zodat je uitgerust op het
tentamen kunt verschijnen

4. Doorgaan tot het allerlaatste moment

5. Besef dat spanning bij een tentamen hoort en de prestaties
niet negatief beïnvloedt

5. Denken dat spanning betekent dat je gaat zakken

6. Als op een tentamen blijkt dat je 70% goed kent, dan is dat
genoeg

6. Alles moeten weten en als dat niet lukt, denken dat je niets
weet

7. Op een tentamen moet je nadenken, dat kost inspanning en
tijd

7. Als je iets niet meteen weet, dit interpreteren dat je het
absoluut niet weet

8. Pak het tentamen stategisch aan

8. Ondoordacht te werk gaan en het beste er maar van hopen

9. Richt je aandacht op het tentamen. Daarna pas kan je over
van alles en nog wat nadenken

9. Piekeren op het tentamen ('ik kan het niet', 'had ik maar...')

10. Evalueer na afloop hoe het ging. Leer van je fouten

10. Meteen alles maar vergeten. Niet leren van fouten omdat
je vindt dat je geen fouten mag maken.
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Tien tips bij uitstelproblemen

Doen

Niet doen

1. Maak een duidelijk schriftelijk plan met een overzicht van
alle studie- en andere activiteiten

1. Vage plannen als 'Ik moet het tentamen halen', of 'Ik zie wel
hoe het gaat'.

2. Bepaal prioriteiten in je studie en andere activiteiten

2. Onduidelijke en onhaalbare plannen als 'alleen maar
studeren' en 'alles inhalen'

3. Bepaal de hoeveelheid tijd die je hebt en die je nodig hebt.
Maak daarna een realistische tijdsplanning

3. Zonder analyse stellen 'Ik heb tijd genoeg' en 'Dat gaat
gemakkelijk in deze (korte) tijd'.

4. Denk realistisch na over je eigen prestaties: wat werkt? Doe
daar meer van!

4. Prestaties toeschrijven aan geluk, hulp van anderen, enz.

5. Bouw zelfvertrouwen gebaseerd op feiten op; wees
tevreden met successen en bouw erop voort

5 Voortdurend twijfelen of je dit wel kunt en bevestiging bij
anderen zoeken

6. Stel een tijdstip vast en begin (als een werknemer) met je
taak van dat moment

6. Morgen begin ik

7. Ga aan het werk, hoe je je ook daarbij voelt

7. Wachten op inspiratie of “zin”

8. Zie fouten onder ogen en leer daarvan

8. Jezelf verwijten maken als het niet meteen lukt

9. Doorbreek (angstige) vermijding en ga aan de slag. Zo leer
je dat de spanning afneemt en dat je de studie aan kunt

9. Vermijden aan de slag te gaan omdat je bang bent te falen

10. Beloon jezelf als je op de goede weg bent

10. Ontevreden blijven, want 'Ik moet nog zoveel'

Denk eens aan het keuzevak: Omgaan met uitstelgedrag
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Tien tips voor studenten met studiestress

Doen

Niet doen

1. Probeer zo goed mogelijk de zwaarte van de studietaken te
bepalen. Wat moet je doen en hoe moeilijk is dat?

1. De studie zien als een grote berg werk die je dreigt te
vermorzelen

2. Bepaal hoeveel tijd je nodig hebt en hoeveel tijd je feitelijk
hebt

2. Zonder nadenken gaan zwoegen en het beste er van hopen

3. Maak een overzicht van al je studie- en vrijetijdsactiviteiten
en stel prioriteiten

3. Blindelings aan de slag gaan met het voornemen alleen
maar te willen studeren

4. Bepaal zo goed mogelijk wat je aankunt en wat je moet
laten schieten

4. Onderschatting van jezelf ('ik kan het toch niet') of
overschatting ('het MOET kunnen')

5. Maak een goed werkplan, vindt een goede werkplek en
schuif gepieker even opzij om er later over te praten

5. Vage plannen zonder tijdschema of voldoende tijd om uit te
rusten, een werkplek met veel afleiding en veel zelfverwijt

6. Begin met haalbare deeltaken

6. Te veel hooi op je vork nemen

7.Spoor de oorzaak op als iets niet lukt.Vergelijk nogmaals de
zwaarte van de taak met wat jij aankunt.

7. Als iets niet lukt verzanden in schuldgevoel en gepieker

8. Wissel dingen die jet MOET af met dingen die je
WILT. Zorg voor voldoende ontspanning aan het eind van
een studiedag

8. Alleen maar bezig zijn met dingen die MOETEN, te lange
dagen maken

9. Als je zakt voor een tentamen, bedank je dan dat het niet
leuk is, maar dat er volgende kansen zijn en je kunt leren van
je fouten

9. Denken dat zakken voor een tentamen een absolute ramp is

10. Besef dat het opbouwen van een studieschuld vervelend is,
maar dat je deze ook weer af kunt lossen

10. Denken dat een studieschuld ondragelijk is
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10 concentratietips voor studenten

Doen

Niet doen

1. Houd rekening met je concentratieboog. Bij de meeste
gezonde mensen is deze zo rond de drie kwartier. Zorg dat je
steeds na deze tijd een korte pauze houdt van 10 minuten.

1. Je concentratieboog overspannen. Doorgaan tot je niet meer
kunt

2. Zorg voor ritme en regelmaat in je leven. Hoe meer
regelmaat in slapen, voeding, studieschema, hoe beter je
functioneert

2. Je bioritme omdraaien, vergeten tijdig te eten, te weinig
slapen

3. Studeer actief: stel jezelf vragen over de stof ('Waar gaat het
over?', 'Wat begrijp ik ervan'), maak aantekeningen,
onderstreep en vat samen.

3. Studiestof een beetje doorkijken en geen idee hebben wat
op het tentamengevraagd gaat worden

4. Bevorder aandacht voor de studiestof: maak schema's, doe
oude tentamens, maak vragen, bespreek de stof met
medestudenten

4. Niet verdiepen in de stof (niet durven of niet nodig vinden)
en studerenuitstellen

5. Vind een werkplek die studeren ondersteunt

5. Plek met veel lawaai / afleiding of zo stil dat je insuft

6. Beperk afleiding (ruim op, alleen studiespullen in de buurt,
'niet storen' bordje, telefoon uit, enz.)

6. Passief afwachten op wat zich aandient (telefoon, email,
buurman/vrouw)

7. Werk met een duidelijke en haalbare taakstelling

7. Het beste er van hopen of despanning laten oplopen en maar
zien waar je uitkomt

8 Wissel studietijd en vrije tijd af: zo hou je het beter vol en
laad je weer op

8. Stuurloos zijn: aan vrije tijd denken tijdens het studeren en
andersom

9 Stuur jezelf bij afdwalen tactvol weer terug naar wat je doet.
Als je aan andere dingen denkt, schrijf ze dan kort op en breng
je aandacht weer terug naar je stof.

9. Piekeren dat je je MOET mij concentreren: door te piekeren
is je aandacht niet bij je taak

10. Geef op het juiste moment aandacht aan afleidende
gedachten of personen

10. Op ieder moment en altijd ingaan op afleidende gedachten
of personen
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Tien tips bij faalangst

Doen

Niet doen

1. Breng in kaart waar je precies bang voor bent: welke
situaties maken je angstig? Wat doe je dan en denk je dan?
Door het probleem concreet te maken, wordt de aanpak ervan
helderder.

1. Denken: ‘ik heb nu eenmaal faalangst en dat gaat nooit
meer over’

2. Bereid de prestatiesituatie (bijv. tentamen) goed voor

2. Uit angst de voorbereiding uit de weg gaan of juist jezelf
teveel onder druk zetten bij het voorbereiden

3. Leer anders denken. Pak angstige gedachten aan. De
studentendecanen kunnen je hierbij helpen.

3. Alsmaar piekeren

4. Leer omgaan met lichamelijke spanning: lichamelijke
spanning betekent niet dat je slecht zult presteren. Doe
bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, meditatie of yoga.

4. In paniek raken door lichamelijke spanning

5. Pauzeer even als de de spanning toeneemt. Dat kan
bijvoorbeeld door even naar het toilet te gaan tijdens een
tentamen, of een slokje water te nemen tijdens een presentatie.

5. Alsmaar doorgaan terwijl je het eventjes niet weet

6. Visualiseer succes. Topsporters maken hiervan gebruik om
zich voor te bereiden op wedstrijden

6. Doemscenario’s denken

7. Stel haalbare doelen

7. Te hoge eisen stellen

8 Heb oog voor je successen en schrijf deze niet toe aan toeval

8. Succes toeschrijven aan toeval en falen toeschrijven aan
jezelf

9. Geef jezelf permissie om fouten te maken en hiervan te
leren

9. Jezelf vertellen dat fouten maken rampzalig is

10. Als je eens iets minder presteert, betekent dit niet dat je
niets waard bent

10. Je zelfbeeld gelijkstellen aan je succes of gebrek aan
succes
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Tien tips bij presenteren

Doen

Niet doen

1. Begin tijdig met het voorbereiden van je presentatie

1. Uitstellen tot het laatste moment

2. Zet de kernpunten van je presentatie op papier

2. Zonder plan of structuur een verhaal bedenken

3. Maak een overzichtelijke en pakkende powerpoint
presentatie als houvast

3.Je powerpointsheets helemaal vol zetten met informatie

4. Ga staan, dan kom je overtuigender over

4. Je handen in je zakken stoppen.

5.Zorg voor een open lichaamshouding

5. Je handen (te) veel bewegen of aan je kleding of je haren
plukken

6. Zoek naar een originele opening

6. De hele presentatie voorlezen

7. Maak oogcontact met je publiek

7. Steeds naar je aantekeningen of een vast punt in de ruimte
staren

8. Geef voorbeelden om abstracte/theoretische informatie te
verduidelijken

8. Alleen maar feiten opdreunen

9. Sluit af met een pakkende slotzin

9. Je verhaal afraffelen

10. Neem de tijd vragen te beantwoorden

10. Twijfelen aan je kennis over je gekozen onderwerp
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Tien tips bij schrijfproblemen

Doen

Niet doen

1. Wees je bewust dat het schrijfproces uit verschillende fasen
bestaat: kiezen en afbakenen van een onderwerp, vraagstelling
formuleren, opzet maken, onderzoek, schrijven, herschrijven
en afwerken

1. Meteen achter het bureau gaan zitten schrijven zonder een
goed plan

2. Baken goed af: kies eerst een onderwerp en verfijn deze
verder door een heldere vraagstelling

2. Alles willen lezen en alles erbij willen betrekken, teveel
vraagstellingen willen onderzoeken

3. Verzamel materiaal over je onderwerp dat relevant is voor
het beantwoorden van je vraagstelling en maak duidelijke
aantekeningen waarbij je de bronnen makkelijk terug kan
vinden

3. Alles overschrijven zonder te kijken naar relevantie of losse
krabbels maken die je vervolgens niet meer terug kan vinden

4. Stel de taken van het schrijfproces niet uit en werk
regelmatig

4. In vlagen werken als je 'zin' hebt, of wachten tot het laatste
moment

5. Bewerk het materiaal tot een betoog; leg in stappen uit en
laat redeneringen zien

5. Een opeenstapeling van feiten zonder veel verband

6. Schrijf eerst, corrigeer pas later

6. Meteen de perfecte tekst willen schrijven: door
tegelijkertijd te schrijven en corrigeren raak je snel
geblokkeerd

7. Realiseer je dat het schrijven van de scriptie een leerproces
is, je bent een beginner

7. Onrealistisch hoge eisen stellen en het meteen perfect
willen doen

8. Een begeleider helpt zwakke plekken op te sporen en te
verbeteren

8. Een product zonder fouten proberen in te leveren, want
kritiek is verschrikkelijk

9. Wees probleemoplossend als het schrijven niet wil vlotten;
ga een fase terug in het schrijfproces, praat met anderen, vraag
advies, enz.

9. Verbeten doorvechten en het in je eentje opknappen

10. Bouw vertrouwen in jezelf als schrijver op door te kijken
naar wat er goed gaat

10. Onhaalbare doelen stellen, vooruitgang en complimenten
negeren en alleen aandacht hebben voor wat NIET goed is
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