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Voorwoord
Deze brochure is geschreven voor studenten met de diagnose
ADHD die een opleiding (gaan) volgen. De informatie in deze
brochure is gebaseerd op de ervaringen van studenten en
direct betrokken medewerkers uit het onderwijs en de geeste-
lijke gezondheidszorg. De brochure is ook bedoeld voor stu-
dentenbegeleiders en relevante anderen die betrokken zijn bij
studenten met een psychiatrische achtergrond.

Het is goed te weten dat je niet de enige bent met de diagno-
se ADHD die studeert. Enkele cijfers: er zijn bijna een half
miljoen studerenden in het hoger onderwijs. Op basis van de
uitkomsten van een screeningsonderzoek kan het aantal stu-
denten met één of meer beperkingen worden geschat op
61.000 à 77.000. Dit is 12% à 15% van de totale studentenpopu-
latie. Ongeveer de helft van deze studenten heeft meer dan
één type beperking. De onderscheiden typen beperkingen zijn
te verdelen in drie hoofdcategorieën: lichamelijke beperkingen
(m.b.t. bewegen, zien, horen, spreken, pijnklachten, uithou-
dingsvermogen, vermoeidheid / energietekort en chronische
ziekte), psychische klachten en dyslexie. Het aantal studenten
met een lichamelijke beperking is te schatten op 45.000 à
57.000 (9% à 12% van alle studenten), het aantal met psychische
klachten op 23.000 à 29.000 personen (5% à 6%) en het aantal
met dyslexie op 11.000 à 14.000 personen (2% à 3%). (bron:
Rapport Verwey Jonker, september 2001)
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Esther

De opleiding leidt op voor hulpverlening in de
jeugdzorg, in de psychiatrie, bij verstandelijk
gehandicapten, in de ouderenzorg, als bedrijfs- of
schoolmaatschappelijk werker en dergelijke. De
school zelf is behoorlijk theoretisch met vakken als
psychologie, sociologie, agogie, methoden. Omdat
het een deeltijdopleiding is, werk ik ernaast in de
praktijk. 
Eigenlijk had ik elke dinsdag een hele dag les, van
9 tot 17.15 uur. Maar dat was te veel. Na een
gesprek met mijn mentor is dat teruggebracht tot
drie uur. Dat was mogelijk omdat ik eerder, voor
ik in dagbehandeling kwam, al mijn propedeuse
had gehaald. Dat was aan dezelfde school. Ik was
ermee gestopt toen ik al naar het tweede jaar was
gegaan. Nu krijg ik alleen nog 'methoden', omdat
dat heel belangrijk is en supervisie. Dit jaar kan ik
het mij nog wel permitteren om niet alle vakken te
doen. Daarnaast werk ik 18 uur op een dagactivitei-
tencentrum. Dat is een leer-werkplaats. 

De opleiding voldoet weliswaar aan mijn wensen
maar er zijn altijd dingen waar ik het niet mee
eens ben. Ik kom bijvoorbeeld altijd wel weer men-
sen tegen van wie ik het idee heb dat ze me tegen-
werken, of die me niet begrijpen. Het lukt mij
slecht om een gevoel dat ik over een bepaald
iemand heb, los te laten. Dat belemmert me bij de
studie. De lesstof kan ik goed volgen; moeite heb
ik wel met methoden, met het gebruik van (audio-
visuele) middelen en dergelijke.
Het contact met medestudenten gaat wat beter nu.
Ik heb vaak het gevoel of ik onder stroom sta als
ik met andere mensen ben. Ik heb er last van als ik
in een groep zit, met discussies en zo. Dat is moei-
lijk. 

De opleiding is op dit moment aangepast aan mijn
mogelijkheden: ik hoef niet alle lessen te volgen.
Ook zit ik in een 'aangepast' leergroepje van stu-
denten. Dat geeft mij de nodige rust en daar voel
ik me redelijk thuis, op mijn gemak. Dat heeft
mijn mentor voor mij geregeld. Mijn mentor is op
de hoogte van wat er met me aan de hand is. Zij
bereidt dingen soms alvast voor mij voor. Het rege-
len van vrije studiepunten heeft zij bijvoorbeeld
alvast voorbesproken. Op die manier neemt mijn
mentor een beetje een deel van de spanningen weg.
Verder kan er van alles als ik dat zou willen, zoals
water drinken, naar de WC gaan en dergelijke.
Maar dat hoeft niet.

Ik ben 26 jaar en ik woon samen met mijn vriend. Toen ik 19 was kreeg ik de diagnose ADHD. Ik was op dat moment

erg onrustig in mijn gedrag. Ik kon me niet concentreren, was erg impulsief. Ik ben op dat moment gestopt met mijn

opleiding HBO Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD). Ik werd erg depressief en ben drie jaar in dagbe-

handeling geweest. Ik kreeg medicatie (o.a. Ritalin) en daar had ik erg veel baat bij. Ik gebruik nog steeds medicatie.

Twee jaar geleden ben ik voor twee dagen in de week met vrijwilligerswerk begonnen bij een instelling voor mensen

met een verstandelijke handicap. Dit beviel erg goed en ik kreeg weer zelfvertrouwen. September jongstleden ben ik

weer begonnen met mijn oude opleiding MWD, maar nu in deeltijd. 
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Ik heb moeite met het gebruik van de chipkaart,
het inlognummer voor de computers enzovoort;
overal zijn dingen voor die je moet bijhouden, ont-
houden. En alles gaat snel. Verder is een hele dag
naar school te lang. Wat ik moeilijk vind is, vooral
de contacten, om mijzelf een beetje in te houden;
niet te veel willen zeggen, niet te veel overschreeu-
wen.

Ruim een maand nadat ik aan de opleiding was
begonnen, heb ik even een kleine terugval gehad.
Er waren te veel nieuwe dingen die allemaal span-
ning gaven. Behalve het weer naar school gaan
kwam daar ook mijn nieuwe werkplek bij als een
nieuw iets. Ook waren de dagen te lang. En onze-
ker over wat ik wel en niet over mijzelf moet ver-
tellen, of ik wel serieus word genomen, of ik mij-
zelf niet aanstel en dergelijke. Dat zijn dingen die
ik nog steeds moeilijk vind. Op een gegeven
moment was ik elke avond aan het huilen, zo was
alles mij teveel.
Ik gaf echter aan mijzelf niet toe dat het niet goed
met mij ging. Mijn broer en mijn moeder merkten
toen ik jarig was dat het niet goed met mij ging.
Ik was toen heel erg druk en had weer het idee dat
ik van alles aankon. Ik merk het zelf te laat als het
niet goed gaat. Ik vind het ook erg moeilijk om
zelf hulp in te schakelen. Ook omdat ik het heel
moeilijk vind om uit te leggen wat er aan de hand
is. Het zijn anderen, vooral mijn moeder, die het
merken en dan ingrijpen. Ook mijn broer herkent
het wel. Mijn moeder grijpt dan direct in. Zo ben
ik bij een begeleider van een rehabilitatiecentrum
van de GGz gekomen. Pas na die terugval heb ik
ook een gesprek gehad met mijn mentor. Want ook
daar hield ik mij het liefst groot, deed ik of ik alles
wel aankon. Terwijl het eigenlijk niet goed ging op
school. 

Plannen maken, structureren, zelf werken, dat zijn
dingen die ik erg moeilijk vind. Daar zou ik wel
over willen praten met iemand die dat niet zo
moeilijk vindt. Mijn mentor vond dat een goed
idee van mij, maar dan moet ik het wel weer zelf
vragen aan iemand. En dat komt er dan weer niet
van.

Ik vind de opleiding erg belangrijk; ik wil graag de
opleiding doen, omdat ik graag in de psychiatrie
wil werken. Ik vind het leuk werk. Het werk op
zich is daarbij belangrijker dan het betaald krijgen
van het werk.
Als ik deze opleiding nu niet zou volgen, dan had
ik vrijwilligerswerk gedaan. Dan zou ik het rustig
hebben, wat ik prettig vind omdat er dan minder
druk is, maar het zou tegelijk ook onder mijn
ambitieniveau zijn. Ik zou het ook wel minderwaar-
dig vinden. 
Zelf weet ik niet of het nu beter met mij gaat dan
toen ik geen opleiding volgde. Maar mijn omgeving
ziet wel verschil. Toch zie ik ook zelf wel dat ik nu
rustiger ben, een heel klein beetje meer zelfvertrou-
wen heb (ietsjes), ik kan wat beter luisteren naar
wat andere mensen zeggen. Ik ben nu wat meer
gewend en dan kan ik me beter ontspannen. Dat
begint nu wel een beetje te komen. Dat is prettig.

Ik vind het 
moeilijk om meer

hulp te vragen
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Toen ik met de opleiding begon had ik zelf niet
het idee dat ik behoefte had aan begeleiding. Maar
het bleek later dat ik er wel degelijk behoefte aan
had. 
De begeleidingsbehoefte houdt in: structureren van
de taken die ik moet doen; het afbakenen van het
werk; het omgaan met mensen; omgaan met kritiek
(krijgen en geven).

Ik heb een mentor op school met wie ik mijn werk
van school bespreek. Ik heb het nodig dat de men-
tor mij bevestigt in de dingen die ik doe; dat het
goed gaat. Maar die contacten zijn maar kort en ik
ben geneigd om te zeggen dat het wel goed gaat.
Ik klap daar makkelijk een beetje dicht. En dan sta
ik weer snel buiten. Met mijn mentor heb ik één
keer in de twee weken contact; dat contact is heel
kort; kwartiertje, tien minuten. Tot nu toe, en op
dit moment, is dat ook voldoende. Ik vind het
moeilijk om meer hulp te vragen; ik vind dat over-
dreven van mijzelf. Want er is toch niets aan de
hand.

Verder heb ik begeleiding van een medewerker van
een rehabilitatiecentrum. Daar gaat het vooral over
omgaan met andere mensen. Met mensen waar ik
moeilijk mee kan omgaan; met mensen die een
andere mening hebben etc. Hij geeft ook meer
emotionele begeleiding.
Het contact met hem loopt beter. Ik vind het mak-
kelijker om dingen met hem te bespreken. Met
hem had ik eerst elke week contact, nu eens in de
twee weken. Een gesprek duurt een uur, maar
wordt wel eens langer omdat ik zoveel te bepraten
heb. Het kost ook wel energie; ik moet er iedere
keer een uur voor reizen.

Daarnaast heb ik ook nog een GGz-behandelaar,
een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige; dat is
nazorg na mijn dagbehandeling. En dat gaat ook
over alles en nog wat. Vooral over de dingen van
alledag, het dagelijks leven. Het zijn contacten van
ongeveer eens per maand, maar soms ook wekelijks.
Dat hangt er een beetje vanaf hoe het gaat. Het
zijn contacten van een uur. Mijn hulpverleenster
reageerde heel positief over mijn opleiding. Die was
wel enthousiast. 

Mijn moeder vond het wel heel erg eng dat ik de
studie weer zou oppakken. Mijn moeder had er zo
haar twijfels over en dat heeft ze ook tegen mij
gezegd. Mijn moeder had gedacht dat ik het wat
rustiger aan zou doen. Maar als ik er over begin
om er weer vanaf te gaan zegt ze wel:"nu moet je
volhouden ook, je krijgt nu zoveel steun." Mijn
moeder steunt mij ook wel erg, altijd. Maar ze
schrok er een beetje van, want ze heeft het al vaker
meegemaakt, dat ik verhalen had van wat ik alle-
maal weer ging doen. Mijn broer steunt mij ook;
iedereen steunt mij eigenlijk wel. Mijn vriend ook;
die heeft zoiets van "maar dat kun je toch
gewoon". 

Ik denk dat mijn medestudenten wel op de hoogte
zijn van mijn psychiatrische achtergrond. Op school
moest ik een keer een verslag maken over hulpver-
leningssites op internet. Toen had ik bij het voor-
beeld van de ADHD-stichting gezegd dat ik ADHD
had. Over dat verslag moest ik discussiëren en toen
heb ik het ook gezegd. Daar werd niet speciaal op
gereageerd. Het was eerder zo dat het een beetje
werd afgedaan, zo van dat ze er zelf ook wel eens
last van hadden. 

In de kantine kom ik voor een kopje koffie. Maar
het is er te druk, te veel mensen, zeker. Ook zit ik
wel eens in de bibliotheek, in de stilteruimte, om
er rustig te kunnen werken. Dat had mijn mentor
mij ook aangeraden, om in de stilteruimte te gaan
zitten. Dan kan ik na mijn les daar alvast mijn
huiswerk doen. Dat was wel een heel goed advies
maar de bibliotheek is alleen erg klein; het is er
vaak vol. En de dinsdag dat ik naar school ga is
juist de drukste dag. Er zouden wat mij betreft dus
meer rustige (werk-)plekken moeten zijn/komen.
Want dat is met het koffie drinken ook: je wordt
helemaal gek van dat geluid overal.

Ik heb wel behoefte aan contact met mensen die
hetzelfde hebben als ik, en die ook zelf (als ex-
cliënten) in de hulpverlening zitten.
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Studeren met ADHD in het algemeen
Esther staat model voor een studente met ADHD die in staat is een opleiding op hbo-niveau te volgen. In deze brochure

staat de studentrol centraal en niet de patiëntrol; daarom wordt in de volgende paragraaf kort ingegaan op wat

ADHD inhoudt. Voor als je meer wilt weten over de aandoening is achter in de brochure een lijst opgenomen met zeer

toegankelijke boeken, brochures en websites met informatie over ADHD. 

ADHD
De afkorting ADHD staat voor: Attention Deficit
Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aan-
dachtstekort-hyperactiviteitsstoornis. Hoewel ADHD
vaak op jonge leeftijd wordt opgemerkt, vallen de
problemen pas echt op als je naar de basisschool
gaat. Het kan zijn dat de leerkrachten je goed
opgevangen hebben en je aparte begeleiding hebt
gehad. Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, is
de begeleiding waarschijnlijk moeilijker geweest
omdat je dan zoveel verschillende docenten hebt
gehad. Je beweeglijkheid is vaak wat verminderd
zodat je onrust daardoor minder opvalt. Maar van
binnen kun je je heel rusteloos voelen. 
In de puberteit kan ADHD je extra last geven. Je
hebt het dan toch al moeilijk met jezelf en je
omgeving. Daar komen dan de ADHD-problemen

nog bij. In de loop der tijd zal het moeilijke
gedrag over het algemeen wat afnemen. Je kunt je
dan beter beheersen en anderen beter begrijpen,
maar als volwassene kun je ook nog last houden
van ADHD. Als je weet wat er aan de hand is, kun
je er wel veel beter mee omgaan
Over ADHD wordt wel gezegd: 'de rem ontbreekt'.
Mensen met deze aandoening vinden het moeilijk
hun gedrag en hun plannen in toom te houden.
ADHD kenmerkt zich door aandachtstekort of
hyperactiviteit en impulsiviteit, of een combinatie
daarvan. Dat laatste komt het meeste voor.
Aandachtstekort betekent in dit verband 'moeite
hebben aandacht op te brengen voor taken of
bezigheden' oftewel je ergens op concentreren. Het
betekent dus niet dat men in de jeugd aandacht
tekort zou zijn gekomen.

9
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De invloed die ADHD kan hebben op het studeren

je vindt het moeilijk om lang stil te zitten
je bent snel afgeleid door dingen om je heen 
of door je eigen gedachten
je draait, friemelt en wiebelt veel
je vindt het moeilijk op je beurt te wachten
je geeft vaak antwoord vóór de vraag gesteld is
je vindt het moeilijk instructies op te volgen
je kunt niet goed lang met iets bezig zijn 
(vooral als het je niet interesseert)
je maakt schoolwerk/karweitjes vaak niet af
je praat soms overdreven veel
je luistert vaak niet naar wat anderen zeggen
je valt anderen vaak in de rede
je raakt vaak dingen kwijt
je gaat vaak van de ene activiteit snel over 
naar de andere
je kunt vaak heel moeilijk rustig bezig zijn; 

Hoe herken je het?

ADHD heeft drie belangrijke kenmerken: aan-
dachtstekort, hyperactiviteit en impulsief gedrag. 

Aandachtstekort

Snel afgeleid zijn  
Moeilijk kunnen luisteren 
Alles tegelijk doen 
Dingen niet afmaken 
Moeite hebben met details 
Dingen vergeten 
Vaak dingen kwijt zijn, niet meer weten waar iets
ligt

Hyperactiviteit

Niet stil kunnen zitten 
Steeds de handen of voeten bewegen 
Wiebelen of friemelen 
Een constant gevoel van innerlijke rusteloosheid 
Niet kunnen stoppen met praten 
Altijd bezig zijn

Impulsiviteit

Doen zonder nadenken 
Opdringerig overkomen 
Moeite hebben op je beurt te wachten 
Impulsief geld uitgeven of gokken 
Impulsieve relaties en banen aangaan of verbreken 

Misschien onnodig om te noemen, maar des al niet
te min van groot belang: wat voor de één telt, kan
voor een ander anders zijn. Bij lang niet iedereen
komen alle symptomen voor én niet in dezelfde
mate. 

Hoe vaak komt het voor?

Zeker 3 op de 100 kinderen in Nederland heeft last
van ADHD, waarvan 1 ernstig. Dit zijn zo'n 40.000
kinderen tussen de 5 en 14 jaar. De klachten
nemen bij ongeveer eenderde in de loop van de
jaren wel af. Ongeveer 30-60% van hen houdt klach-
ten als volwassene. Dit zijn in Nederland ca.
100.000 volwassenen. De diagnose ADHD wordt vier
keer zo vaak gesteld bij jongens als bij meisjes.

ADHD kan je studieprestaties op verschillende manieren beïnvloeden. Hieronder volgen hiervan een aantal voorbeel-

den. Wat voor uitwerking ADHD heeft op je schoolprestaties, verschilt van persoon tot persoon.
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Dingen die kunnen helpen als je ADHD hebt
ADHD verdwijnt niet zomaar, maar je kunt je gedrag wel beïnvloeden. Hieronder staan een aantal tips die je kunnen

helpen je gedrag te beïnvloeden. Wat werkt, verschilt van persoon tot persoon.

Probeer de verschijnselen van ADHD te leren 
herkennen. Dat helpt je een beeld te krijgen 
welk effect ADHD op je leven heeft en er 
greep op te krijgen
Bedenk dat je sterk de neiging hebt om uw 
aandacht te verliezen; probeer je werkplek of 
studeerkamer daarom zo in te richten dat je 
niet snel wordt afgeleid.
Praat met de belangrijkste mensen in je 
omgeving over je problematiek, zodat zij 
je begrijpen en kunnen steunen.
Zorg voor een duidelijke structuur in je 
dagindeling: vaste regels en vaste plaatsen voor 
dingen in huis
Alleen die spullen op tafel leggen die je nodig 
hebt
Een rustige plaats kiezen in de klas
Maak dagelijks een korte afspraak met je 
begeleider/mentor en wekelijks een angere; 
Praat niet alleen over wat er fout ging
Vraag een bevriende klasgenoot een teken te 
geven (dat jullie alleen kennen) als
je te ver gaat in de klas of in het werken met 
groepen
Eerst je vraag of commentaar opschrijven 
voordat je reageert
Vraag je docent aan het begin van de les te 
vertellen wat er gaat gebeuren
Vraag je docent een teken te geven (dat jullie 
alleen kennen) als je je aandacht verliest
Alleen maar moeten luisteren naar een les kan
voor een student met ADHD lastig zijn. Om 
een en ander terug te kunnen lezen kun je 
overwegen de docent te vragen of hij een 
schriftelijk overzicht heeft van de in de les 
behandelde stof of dat er alternatieve 
mogelijkheden zijn om de informatie te 
krijgen
Een laptop gebruiken voor meer overzicht 
bij je aantekeningen 
Overweeg deelname aan een lotgenotengroep 
(zie www.begeleidleren.nl) of om een 
studiemaatje te krijgen 
(zie www.studiemaatjes.nl). 

Algemeen

Maak er een gewoonte van een agenda te gebruiken
voor afspraken, je huiswerkplanning e.d. zodat je
een en ander makkelijk kunt overzien.
Het belangrijkste is dat je je lekker voelt op de
plek waar je je huiswerk doet. 
Dat wil niet zeggen dat je in de disco of school-
kantine moet gaan zitten. Je hersens kunnen veel
tegelijk, dat wel! Maar voor het onthouden van
leerstof is concentratie nodig. Dat betekent dat je
alle aandacht richt op de inhoud van de taak die
voor je ligt. Zorg ervoor dat er niet veel om je heen
is wat afleidt. Bij voorbeeld mensen, voorwerpen,
geluiden (Radio of TV). 
Een goede stoel en juiste zithouding zijn belang-
rijk. Als je veel achter de computer zit, zorg dan
dat de hoogte en stand van je stoel juist afgesteld
zijn ten opzichte van beeldscherm en toetsenbord.
Bekijk je werkplek eens kritisch. Is de kamer opge-
ruimd en overzichtelijk? Zie je dingen die er niet
thuishoren of in de weg staan? Richt je kamer zó
in dat je bij het huiswerk niet in de verleiding
komt iets anders te gaan doen. Kijk eens naar je
bureau. Is dat misschien een verzamelplaats voor je
Cd's of sportspullen?
Probeer te onthouden dat het maken van fouten, of
het missen van details, niet komt door een tekort
aan intelligentie, maar eerder een teken zijn van
ongeduld.

Op dde wwebsite vvan hhet EExpertisecentrum

Handicap ++ SStudie sstaan oook vverschillende

praktische sstudietips wwaarmee jje oonnodige

studieproblemen kkunt vvoorkomen: 

www.handicap-sstudie.nl



12

Studeren met steunreeks

Algemene informatie over studeren en psychiatrische problematiek

Voorafgaand aan de studie

Een goede voorbereiding en een weloverwogen
keuze kunnen veel problemen voorkomen. Stel
jezelf - eventueel samen met een ondersteuner - de
volgende vragen:

Heeft onderwijs voor mij de komende periode 
prioriteit?
Is mijn psychische gezondheid stabiel genoeg 
om me te kunnen concentreren op mijn 
opleiding?
Wat waren mijn eerdere ervaringen met 
onderwijs?
Wat is voor mij belangrijk bij het omgaan met 
die eisen (lichamelijk, intellectueel, emotioneel)?
Heb ik het doorzettingsvermogen en het 
zelfvertrouwen om frustraties aan te kunnen, 
informatie te krijgen van ondersteunend perso-
neel of docenten van de onderwijsinstelling, 
voor mezelf op te komen als dat nodig is?
Ben ik in staat om aanvragen, formulieren en 
ander papierwerk goed te verzorgen en te 
bewaren?
Als mijn situatie of conditie verandert, zal ik 
dan in staat zijn om mijn plannen opnieuw in 
te schatten en zonodig aan te passen?
Wat vinden mensen die voor mij belangrijk zijn
van mijn studieplannen?
Zijn mijn persoonlijke omstandigheden nu 
geschikt om een opleiding succesvol te kunnen 
volgen en zo niet, wat kan ik daaraan 
verbeteren?
Wat is het goede moment om te starten?
Is het verstandig over mijn psychiatrische 
problematiek te vertellen als ik kennismaak aan 
het begin van de opleiding?

Bij het kiezen

Neem de tijd om een goede keuze te maken, om je
te oriënteren op de keuzemogelijkheden, om je af
te vragen wat voor jouw persoonlijk belangrijke cri-
teria zijn bij het kiezen van een opleiding en de
omgeving waar je die wilt volgen. Als je dat alleen
niet lukt, kun je daar hulp bij vragen van anderen:
vrienden, familie, rehabilitatiewerkers, trajectbegelei-
ders, enz. Je kunt ook denken aan werk of vrijwilli-
gerswerk in de richting die je interesseert en waar-
mee je vast ervaring op kan doen. Volg intussen
een computercursus of een andere cursus in het
volwassenen onderwijs (b.v. bij de afdeling Educatie
van een ROC) waarmee je je op een bepaald terrein
alvast wat kunt "bijspijkeren". Ga op zoek naar
haalbare uitdagingen en probeer eens wat uit. In
een aantal instellingen is het mogelijk een specifie-
ke "oriënteren op leren" cursus te volgen. 

Belangrijke vragen voor het kiezen van een studie:
Is voor mij duidelijk wat voor mij belangrijk is 
met betrekking tot een studie en kan ik dat 
anderen voldoende duidelijk maken?
Heb ik een duidelijk, realistisch beeld over de 
eisen die voortgezet onderwijs aan mij stelt?
Welke mogelijkheden zijn er om me voor te 
bereiden op een nieuwe onbekende omgeving?

Tijdens het studeren

Hieronder worden een aantal suggesties geven die
je kunt gebruiken bij het studeren. Van belang is
om te onderzoeken welke strategie het beste bij jou
past. Voor de meeste studenten telt dat het één van
de moeilijkste opgaven is om daadwerkelijk te
beginnen met het studeren. Velen ontwikkelen een

Psychiatrische problematiek kan het (weer) studeren op verschillende manieren beïnvloeden. Het is goed om te weten dat er bij een

aantal studenten geen of weinig negatieve effecten zijn, dan wel dat zij strategieën hebben ontwikkeld waardoor zij minder

belemmeringen ondervinden. Het is ook van belang te weten dat zowel een hbo- als een universitaire opleiding leeromgevingen

zijn waarin een appél gedaan wordt op de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en het aankunnen van een redelijk vol-

wassen studentenrol. Hbo én universiteiten vragen van de student een andere leerwijze; meer zelfstudie, vaak meer leesstof en min-

der tijd. Daarnaast zijn het vaak grote instellingen, zeker in vergelijking met scholen voor voortgezet onderwijs. Al deze factoren

kunnen bijdragen tot meer (studie) stress en tot verminderd studieplezier. Ieder persoon is een individu met een eigen manier van

denken en leren. Het kan van belang zijn stil te staan bij een aantal zaken waar je mee te maken krijgt voorafgaand aan het stu-

deren, bij het kiezen van een studie en tijdens het studeren zelf.
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aantal uitsteltechnieken (nog een kopje koffie, eerst
even de krant lezen, vriendin bellen, eerst
nog…………….). Als je jezelf hierin herkent, kun je
enkele van de volgende suggesties overwegen:

Bedenk wat voor jou de beste plek is om te 
kunnen studeren, zonder afgeleid te worden. 
Thuis op je eigen plek; met of zonder 
achtergrond geluid. Op een rustige plek 
buitenshuis waar ook anderen studeren (bijv. de 
bibliotheek van de onderwijsinstelling; in de 
natuur (park, aan het water)
Spreek met jezelf af in ieder geval zo'n 15 
minuten te gaan studeren. Zoals gezegd is het 
beginnen vaak het moeilijkste deel en als je één 
keer aan het werk bent is het makkelijker om 
door te zetten.
Probeer er een gewoonte van te maken aan het 
einde van de dag je aantekeningen nog eens 
door te nemen, (zo'n 20 minuten per les). 
Herhalen van studiestof helpt effectief bij het 
onthouden ervan, en het helpt bij het hebben 
van een dagelijkse taakinvulling.
Gebruik geheugensteuntjes om jezelf aan het 
leren te krijgen, bijvoorbeeld:
- iemand die je hebt gevraagd je eraan te 

herinneren
- je agenda 
- een signaal (mobiel)
- vast tijdstip
- een vaste studeerafspraak maken met een 

medestudent
Het kan helpen om met een vast iemand 
afspraken te maken om gezamenlijk te gaan 
studeren en/of elkaar te bevragen over het 
geleerde.
Breng variatie en overzicht aan. Variatie bete-
kent bijvoorbeeld een hoofdstuk lezen, daarna 
een deel schrijfwerk doen van een ander vak.
Deel grotere hoofdstukken op in kleinere delen.
Probeer in ieder geval één van de taken te 
voltooien die je wilt doen. Zoals genoemd is 
beginnen met het studeren één van de 
moeilijkste dingen en een taak volbrengen kan 
je de energie geven er nog één bij te doen. 

Op een universiteit en hbo heb je veel verantwoor-
delijk voor je eigen indeling qua tijd. Veel studen-
ten hebben de ervaring dat de vele vrije uren in
het begin, na verloop van tijd te weinig zijn om
alle taken en opdrachten te voltooien. Je zou kun-
nen zeggen dat als je efficiënt wilt studeren het van
belang is om een en ander goed te (leren) plannen

en organiseren (timemanagement).
Ontwikkel een zekere studieroutine; een vast ritme
en tijden waarop je studeert. Maak regelmatig een
prioriteiten lijstje. Streep de taken die je voltooid
hebt af. Maak je niet direct zorgen als je niet alles
voltooit hebt, probeer er wel voor te zorgen dat je
hetgeen de meeste prioriteit hebt af hebt. Hetgeen
je nog moet doen kun je verschuiven je "nog te
doen" lijst.
Ontwikkel voor jezelf een overzichtelijke "leerbibli-
otheek" zodat je gemakkelijk terug kan vinden
waar je wát hebt liggen. (boeken - aantekeningen -
mappen met etiketten). Maak er een gewoonte van
een agenda te gebruiken voor afspraken, je plan-
ning e.d. zodat je een en ander makkelijk kunt
overzien. 
Om te voorkomen dat je impulsief reageert op
omstandigheden die zich voordoen kun je denken
aan het maken van hulplijsten met daarop aangege-
ven prioriteiten. Probeer eens zogenaamde
"SMART" doelen te stellen (specifiek, maatbaar,
aanwijsbaar, realistisch en tijd gerelateerd):
Specifiek wil zeggen dat het doel niet vaag is, maar
tamelijk concreet. 
Bijvoorbeeld als je zegt: "Ik ga harder werken" dan
is dat niet specifiek. Wel specifiek is als je zou zeg-
gen: "Voor het eerste trimester ga ik de colleges
bijwonen en de practicumopgaven maken".
Meetbaar wil zeggen dat je moet kunnen nagaan of
het specifieke doel ook omgezet wordt in handelin-
gen die meetbaar zijn. 
Bijvoorbeeld: Je kunt checken hoeveel colleges je
dan zou moeten volgen en hoeveel practicumopga-
ven gemaakt je moet maken. 
Aanwijsbaar wil zeggen dat duidelijk is wat je moet
doen om het doel te bereiken. 
Realistisch verwijst naar de haalbaarheid van doelen.
Soms kan iemand zijn doelen zo hoog stellen dat
het bijna niet mogelijk is om ze te halen. Het niet
halen van doelen werkt demotiverend. Doelen die
te laag gesteld zijn, worden makkelijk gehaald,
maar dat levert niet veel bevrediging op. Het meest
motiverend is om doelen te stellen die net boven
het niveau van jezelf of de groep liggen. Je moet
dan iets extra's doen om ze te halen en als het
lukt, kun je met reden trots zijn op jou prestatie.
Dat geeft weer energie voor het volgende, haalbare
doel. Om te weten wat haalbare doelen zijn moet
je jezelf goed kennen. Een terugblik op het verle-
den of het gegevens verzamelen over het verleden
kan hierbij helpen. Voorbeeld: een student heeft in
het tweede trimester 25% van de vakken gehaald.
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Situaties die stress op kunnen roepen

Onbegrip; je kunt je niet begrepen voelen door anderen. De ander snapt niet dat je op een bepaalde 
manier reageert op bepaalde situaties 
Docenten - opdrachten die voor jouw erg onduidelijk of vaag zijn 
Situaties die vragen om een zekere flexibiliteit
Bepaalde taken of opdrachten vragen (te) veel energie om vol te kunnen houden.
Kritiek en/of negatieve beoordelingen krijgen die je erg teleurstellen of die als als onterecht ervaart
Problemen in het contact met medestudenten. Bijvoorbeeld geen of weinig contacten hebben, zaken 
te persoonlijk opvatten, je in de steek gelaten voelen. 
Je niet veilig voelen in de school
In een les komt een onderwerp aan de orde die heftige emotionele reacties bij je oproepen
De decaan komt niet op gemaakte afspraak of is steeds moeilijk bereikbaar
Had je net een lang werkstuk af, crasht je computer, en ben je al je werk kwijt. Je had nog geen 
back-up gemaakt
Je hebt een aantal lessen moeten missen en bent bang dat het niet meer in te halen is
Discriminerende opmerkingen van anderen 
Problemen naast de studie die veel energie vragen en/of veel emoties oproepen. 

Het eerste studiejaar kost vaak de meeste (in)spanning: nieuwe mensen, nieuwe omgeving, andere lesstof en
dergelijke vragen veel aandacht en energie. Veel studenten hebben de ervaring dat ze na het eerste jaar zich
redelijk hebben aangepast aan de nieuwe omgeving.

Het kan belangrijk zijn om na te gaan in hoeverre je het "stapelen" van stress en emoties kan voorkomen.
Immers, onder erg veel spanning studeren zal weinig effect (resultaat) opleveren. Als dit het geval is kun je
aan een aantal zaken denken die de stress zouden kunnen verminderen. Probeer een preventieve werkwijze
te ontwikkelen om te zorgen dat je adequaat reageert. Bij het bedenken van deze werkwijze kun je de hulp
inroepen van een ander, bijvoorbeeld je mentor/decaan of je hulpverlener. Het is goed om ook hierbij te
bedenken dat wat voor de één geldt voor een ander net even anders kan zijn. Over het voorkomen van en
omgaan met stress kan je ook lezen in de brochure "Voorkomen van en omgaan met stress". Een Persoonlijk
Actieplan. Zie achter in deze brochure.

Toch wil hij in een jaar alle vakken halen. Is dat
realistisch? Waarschijnlijk niet, tenzij de student
van zichzelf weet dat hij onder grote druk een
enorme spurt kan maken of weet dat hij in vakan-
ties juist extra hard kan werken. Het lijkt realisti-
scher om te denken dat hij wellicht met wat extra
inspanning en met inzet van extra tijd in de
zomervakantie hooguit 50% van de vakken kan
halen. 

Tijd gerelateerd: wanneer begin je met het verrich-
ten van activiteiten om je doel te bereiken en wan-
neer kun je zeggen dat je het doel bereikt hebt.
Voorbeeld: wanneer begin je met volgen van colle-
ges? Vanaf het eerstvolgende hoorcollege of vanaf
het volgende blok? Wanneer kun je zeggen dat je
je doel hebt bereikt? Wanneer je de eerste drie col-
leges heb gevolgd en de daarbij behorende opgaven
heb gemaakt, of op het moment dat je een heel
trimester alle colleges hebt gevolgd en de opgaven
hebt gemaakt? 

Studeren kan stress veroorzaken! Bijna iedere student voelt zich in een bepaalde periode van zijn studie gestresst. Er

zullen ook gedurende jouw studie situaties voorkomen die je niet verwacht, sommige situaties kunnen moeilijk voor je

zijn om ermee om te gaan, weer andere kunnen om allerlei redenen (eerdere ervaringen, gebeurtenissen, nieuwe erva-

ringen, omstandigheden e.d.) veel emoties oproepen.
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Als je als student psychische problemen hebt weet
je niet altijd bij wie je terecht kan voor hulp en/of
ondersteuning, zowel voor je problemen in directe
zin als voor ondersteuning bij het behouden van je
studie. Mocht je boos zijn, ontmoedigd of je je
gefrustreerd voelen over de voortgang binnen de
studie probeer dan steun te vinden. Loop daar niet
te lang mee door. Bij het volgen van onderwijs zijn
anderen ook vaak op enigerlei wijze betrokken;
familie, onderwijskundigen, medestudenten, en
soms hulpverleners. Deze kunnen zo mogelijk luis-
teren en meedenken bij mogelijke oplossingen voor
hetgeen je tegen aan loopt. Op de website
www.begeleidleren.nl is een overzicht van allerlei
mogelijke vormen van steun, zowel binnen als bui-
ten het onderwijs, opgenomen.   

Veel van de suggesties die in deze brochure zijn
genoemd kun je gebruiken zonder dat je hoeft te
vertellen dat je ADHD hebt. Maar het kan wel
belangrijk zijn dat je onderwijsinstelling iets van je
weet en het begrijpt om voor specifieke aanpassin-
gen of hulpbronnen in aanmerking te komen. Veel
docenten zullen weinig van ADHD weten en een
zekere mate van openheid kan ze helpen om het
beter te begrijpen. Je kunt er ook voor kiezen om
ten dele open te zijn. Bijvoorbeeld door met je

decaan een gesprek te hebben over eventuele stu-
diemoeilijkheden voor mensen met ADHD. De
decaan kan dan met je overleggen wat eventuele
mogelijkheden in ondersteuning of aanpassingen
kunnen zijn en wie er al dan niet op de hoogte
gebracht moeten worden. Over het wel of niet
geven van openheid over je aandoening kan je ook
lezen op de website www.begeleidleren.nl en in de
brochure "Vertel ik het wel of vertel ik het niet"
(zie achter in deze brochure).

Hulpbronnen
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Interessante informatie over studeren met een (psychische) handicap is te vinden op de volgende websites:

http://www.begeleidleren.nl/
Een informatieve site over het (gaan) studeren met een psychiatrische aandoening

www.handicap-studie.nl
Een informatieve site over het (gaan) studeren met een handicap (waaronder psychiatrische aandoeningen)

Brochures, boeken en websites over ADHD:

NFGV
ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos het leven beheerst. Postbus 5103, 3502 JC Utrecht, tel. 030-
2971197, www.nfgv.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 
In gesprek over: ADHD bij volwassenen. Drukkerij Teunissen, Prinsengracht 220, 1016 HD Amsterdam.
www.nvvp.nl

Paternotte (red.)
'Wacht even..'. Kinderen met ADHD thuis en op school. Bilthoven, Vereniging Balans, 1998.

Kooij, S. & A. Paternotte. In kort bestek: ADHD bij volwassenen. Bilthoven, Uitgave Balans.

Wenning, H. en M. Santana. ADHD, een volwassen benadering. Individuele coaching 
en groepsbehandeling. Lisse, Uitgeverij Swets & Zeitlinger BV.

Compernolle, T.
Zit stil. Tiel, Lannoo, 1994

Nadeau, K.G.
Aandacht, een kopzorg? Leven met aandachtstekort en/of hyperactiviteit 

Verdere informatie

Bij het samenstellen van deze brochure is
gebruik gemaakt van de volgende brochures:

NFGV
ADHD bij kinderen en volwassenen. 
Als chaos het leven beheerst. Postbus 
5103, 3502 JC Utrecht, tel. 030-2971197, 
www.nfgv.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
In gesprek over: ADHD bij volwassenen. 
Drukkerij Teunissen, Prinsengracht 220, 
1016 HD Amsterdam. 
www.nvvp.net

Bronnen
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(ADD en ADHD).Lisse, Uitgeverij Swets en Zeitlinger, 1999.
Websites waar u meer informatie kunt vinden over ADHD:

www.adhdbijvolwassenen.nl 
www.adult-adhd.net
www.adhdbijvolwassenen.nl
www.balansdigitaal.nl
www.impulsdigitaal.nl
www.adhd.nl
www.hersenstorm.com
www.adhd.pagina.nl
www.psychiatrienet.nl

Patiënten- en familieorganisaties:

Vereniging Balans, landelijke vereniging voor gedrags- en leerproblemen, voor informatie, hulp en advies. Tel.
0900-2020 06, www.balansdigitaal.nl.

Impuls, Patiëntenvereniging voor volwassenen met AD(H)D en aanverwante stoornissen. Tel. 030-2255051,
www.impulsdigitaal.nl 

ADHD Stichting, voor informatie over ADHD, www.adhd.nl
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Publicaties project "Studeren met steun"
In het kader van het Impuls 2004-project van het Experisecentrum 'Handicap + Studie' zijn door het
Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen diverse producten en diensten ontwikkeld. Titels
in deze Studeren met steun reeks voor studenten met een psychische handicap zijn:

1. Succesvol studeren met psychiatrische problematiek. 
Ervaringen van studenten

2. Succesvol studeren met ADHD

3. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis

4. Succesvol studeren met een eetstoornis

5. Succesvol studeren met schizofrenie

6. Succesvol studeren met een stemmingsstoornis 

7. "Vertel ik het wel of vertel ik het niet". 
Openheid over je psychiatrische achtergrond

8. "Wanneer het me teveel wordt". 
Omgaan met stress

9. "Hoe trek ik op tijd aan de bel?". 
Om ondersteuning vragen

10. "Wie past zich aan?". 
Om aanpassingen vragen

11. "Hoe kan ik adequaat reageren?". 
Op feedback reageren

12a. "Met onderlinge steun studeren". 
Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van een lotgenotengroep

12b. "Met onderlinge steun studeren". 
Onderzoeksrapport

13. "Waar kan ik terecht?". 
Wegwijzer voor studenten met psychische problemen en handicaps in Groningen

14. "Hoe herken ik dat studenten psychische problemen hebben?". 
Workshop voor onderwijskundig personeel

15. "Wat voor ondersteuning hebben studenten met een psychische handicap nodig?". 
Workshop voor onderwijskundig personeel
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Colofon
De reeks Studeren met steun is een uitgave van het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. De

reeks is ontwikkeld in het kader van het project 'Studeren met steun', een samenwerkingsproject van het Lectoraat

Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen, de afdeling Cenzor van de GGz Groningen en de Stichting

Rehabilitatie '92 te Rotterdam. Het project is uitgevoerd dankzij financiële steun van het Impuls 2004 project van het

Expertisecentrum Handicap + Studie te Utrecht.
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