MBO EN GGZ

Openheid en ondersteuning
voor studenten met
psychische klachten
Begin 2020 gaf het FNO-programma GeestKracht opdracht tot
onderzoek naar de samenwerking tussen het onderwijs en de
(jeugd-)geestelijke gezondheidszorg. Defence for Children en Het
Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg onderzochten de weten regelgeving op dit gebied. Vervolgens namen de onderzoekers
de feitelijke gang van zaken in de samenwerking tussen scholen
en ggz onder de loep. Nu is er een rapport. JUDITH EEKHOUT
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BEGELEIDING VAN STUDENTEN
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GeestKracht en Team
GeestKracht
Het programma GeestKracht van
FNO werkt aan een samenleving
waarin elke jongvolwassene zichzelf kan zijn en ook met psychische
kwetsbaarheden krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij.
GeestKracht is opgezet vanuit de
leefwereld van jongeren zelf. Dit
komt duidelijk tot uiting in het
ervaringsdeskundig panel van het
programma: Team GeestKracht.
Team GeestKracht is een groep
van betrokken jongvolwassenen
met een (verhoogd risico op een)
voor de meeste van deze jongeren
midden in hun opleiding. En veel

van deze problematiek hangt nauw
samen met sociaaleconomische
omstandigheden. Op het mbo

zijn als studenten en docenten ook
dát op tafel kunnen leggen.’

BK: ‘Jij gebruikte eens de term

“nabijheid”, Hanneke. Dat sprak mij
erg aan. Zorg dat de professionals
in de school aanwezig zijn, zodat

jongeren zonder drempels kunnen

‘VOOR MBO-STUDENTEN
ZIJN DEZE PROBLEMEN
EXTRA URGENT.’
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HB: ‘Laagdrempeligheid is inder-

daad essentieel. En soms is nabijheid
ook: in de klas de docent onder-

steunen. En benader jongeren met

problemen met respect en empathie.
In plaats van “Jij bent een probleem-

zijn relatief veel studenten met
ondersteuningsbehoeften. Dan

knelpunten in kaart, geeft advies
aan het programma en de aangesloten projecten en voert een eigen
lobby-agenda.
Hanneke Berben: ‘Ik vind het heel
mooi dat de jongvolwassenen om
wie het gaat zo goed betrokken zijn
bij GeestKracht. Ervaringsdeskundige jongeren kunnen bij beleids
makers heel concreet aangeven
waar zij tegenaan lopen en wat er

Dat is zó belangrijk.’

Voor meer informatie zie:

jou betekenen?” En: “Je mag er zijn.”
BK: ‘En zie ook dat jongeren heel

problemen in brede zin, in gezinsver-
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band: echtscheidingsproblematiek,

HB: ‘Wat belangrijk is, is dat we nu

Zo hebben de Amsterdamse mbo-

huisvestingszaken, laag inkomen en

bestaande zorgstructuur. Zorg dat je

een mbo-jeugdteam opgericht. Lees

werkloosheid.’
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HB: ‘Op het mbo heeft ook het
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vertegenwoordigd. Het team brengt

opgelost moet worden.’

veerkrachtig kunnen zijn.’

schuldenproblematiek, verslaving,

18

malig) mbo-studenten zijn goed

geval” uitgaan van “Wat kan ik voor
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met partners als ggz, gemeenten en
liefst ook GGD om de tafel gaat. Al

is het maar kleinschalig: zet dingen
in beweging. Dan kun je kijken wat

colleges samen met de gemeente

hier meer over in de samenvatting
van het rapport ‘Vooronderzoek

Geestelijke gezondheidszorg en het

onderwijs’ op de website van FNO. Je

werkt en wat niet werkt.’

kunt daar ook het volledige rapport

wordt het vrij normaal gevonden als

scholen die laten zien dat het ook

www.fnozorgvoorkansen.nl/

mentaal iets hebt wordt daar veel

Van hun ervaringen kunnen andere

gesprek over psychische gezondheid
aandacht nodig. In mijn beleving

je fysiek iets mankeert. Maar als je

moeilijker over gedaan. Het zou goed
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mét de bestaande hobbels beter kan.
mbo-instellingen leren.’
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