
Begeleidingstips voor studieloopbaanbegeleiders en bpv-begeleiders 
Bron; collega’s van diverse opleidingsteams, Teams Pluspunt, Studiecentrum en Team Onderwijs & Kwaliteit 
 

Tips voor als je vermoedt dat het bij de student 
thuis onveilig is: 
 Het is in zo’n geval belangrijk dat je regelmatig 

contact hebt. Bijvoorbeeld op een vast 
belmoment of regelmatig een appje.  

 Als je met beeld communiceert krijg je extra 
informatie over de situatie.  

 De student in zo’n situatie heeft er veel aan om 
te weten dat ze door jou gezien worden. Dat 
geeft belangrijke steun. 

 Wijs op hulplijnen voor als jij niet bereikbaar 
bent: Kindertelefoon t/m 18 jaar en JouwGGD. 

 Vraag gericht hoe het gaat en of het te doen is in 
deze bijzondere situatie en of er ondersteuning 
nodig is.  

 
Extra advies en ondersteuning van Pluspunt: 
 Schakel de aandachtsfunctionaris in als er acuut 

een extreem onveilige situatie is. Deze is 
rechtstreeks bereikbaar of via het Pluspunt van 
je vestiging.  

 Als een student op een bepaald moment extra 
hulp nodig heeft/lijkt te hebben; kun je het 
Pluspunt van je vestiging inschakelen. 

 Overweeg of de gezinssituatie reden kan zijn om 
opvang te bieden op school, ook als de ouders 
geen vitaal beroep hebben. Je kunt dit melden 
bij het Pluspunt van je vestiging. 

 
 
 
 

 
 
Tips van je collega’s  
 ‘Blijf steeds opnieuw betrokken bij de student, 

blijf vragen hoe het thuis met ze gaat’. 
 ‘In Beverwijk sturen we een ansichtkaart met 

een persoonlijke boodschap naar studenten die 
een extra steuntje kunnen gebruiken. Het 
Pluspunt ondersteunt daarbij’. 

 ‘Maak een groeps-app groep met de klas; naast 
contact met jou is het ook van belang om 
contact met de groep/klasgenoten te hebben. 
En je kunt ze voor aanvang van een online les via 
app herinneren’. 

 ‘Verwacht niet teveel in één keer’. 
 ‘Geef de student de ruimte’. 
 ‘Blijf beschikbaar voor vragen (geef dagen en 

tijden aan)’. 
 ‘Werk samen met je collega’s (maak een rooster 

wie wanneer beschikbaar is)’. 
 ‘Houdt als bpv-begeleider je relatiebeheer bij, 

ook als de student nu niet op stage is. Heb 
regelmatig contact met de praktijkopleider of 
werkgever. Ik plan bijvoorbeeld alvast data voor 
een PvB in met een ‘raincheck’ dat het nog kan 
wijzigen’.  
 

Tips voor ondersteuning bij het onderwijsproces 
 Lukt het niet om contact met de student te 

leggen, dan kun je dit melden bij de 
trajectbegeleider (tb’er) voor verdere actie. 

 Studenten die niet in staat zijn om het 
afstandsonderwijs te volgen omdat ze geen  
beschikking hebben over een laptop, komen in 

aanmerking voor een laptop in bruikleen, indien 
ze voldoen aan de criteria voor de regeling 
Leermiddelen. Bij schoolmaatschappelijk werk 
(onderdeel Pluspunt) kan de student een 
aanvraag doen.  

 Studenten kunnen aangemeld worden bij het 
Studiecentrum: voor hulp bij het plannen en 
organiseren van hun dagstructuur en hun 
studieopdrachten. Bijv. wanneer ga ik aan mijn 
studieopdrachten werken, wanneer / hoe vaak 
neem ik pauze, hoe combineer ik dat met 
andere activiteiten, hoe pak ik mijn werk aan, 
hoe zorg ik dat ik rustig kan werken etc.?  

 Voor technische vragen over leren op afstand 
kun je terecht bij de i-coaches via 
https://www.onderwijsopafstand.novacollege.nl
/hulp-nodig 

 
Tips voor websites 
 https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen-en-

jongeren/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren 
Vragen en antwoorden over het omgaan met 
het coronavirus. Speciaal voor jongeren en 
jongvolwassenen. 

 https://youngimpact.nl/ 
Tijdens de coronacrisis laten jongeren in heel 
Nederland zien dat iedereen met zijn/haar talent 
positieve impact kan maken. Prominente 
influencers lanceren iedere week een challenge 
waar heel Nederland aan mee kan doen. 
Jongeren kunnen ook zelf een challenge 
bedenken onder #youngimpacthelpt. 

 
  



 
Voor als je meer wilt lezen:  
Onderstaand materiaal komt rechtstreeks uit een uitgebreider artikel. Het gaat om de behoefte van studenten aan competentie, verbondenheid en autonomie. 
(bron: SDT onderzoek online onderwijs, Gwenda Schlundt Bodien, 23-3-20, in motivatie, onderwijs, zelfdeterminatietheorie) 
Het artikel beschrijft dat het bij online onderwijs net als bij face-to-face onderwijs gaat om de behoefte bij studenten om zich competent en verbonden te voelen met de 
docent en de medestudenten en dat ze autonomie ervaren. Online studenten die voelen dat wordt voorzien in deze drie psychologische basisbehoeften zijn meer 
gemotiveerd, leren beter en verwerven en verwerken kennis beter. Maar bij online onderwijs staan juist deze basisbehoeften extra onder druk.  
Het artikel geeft onderstaande tips om toch zoveel mogelijk te voorzien in deze behoeften én deze juist niet te ‘frustreren’: 
 
Behoefte aan verbondenheid:  
Tips om dit te vervullen is door:  

 snel te reageren op vragen van studenten 
 zelf het initiatief te nemen om studenten te 

vragen hoe het met ze gaat 
 in online live video-sessies studenten te 

activeren om met elkaar opdrachten te 
laten uitvoeren en met de docent in 
gesprek te zijn (i.p.v. alleen te moeten 
luisteren naar de docent) 

 waarderend te reageren op inbreng van 
studenten 

 huiswerkopdrachten te geven die 
studenten met elkaar kunnen oppakken 
zonder elkaar fysiek te hoeven ontmoeten 

 
Tips om dit juist niet te frustreren door:  

 niet afwijzend te reageren op foute 
antwoorden van studenten (wanneer ze in 
een live video-sessie een fout antwoord 
geven zijn ze des te gevoeliger voor hoe er 
op hun fout wordt gereageerd waardoor ze 
makkelijk afhaken en dat is moeilijker op te 
pikken voor docenten) 

 studenten niet persoonlijk te bekritiseren 
 geen schuldgevoel of schaamte op te 

wekken wanneer studenten iets fout doen 
of hun werk niet hebben gedaan 

 studenten niet te negeren 
 

Autonomiebehoefte  
Tips om dit te vervullen is door:  

 studenten uitnodigen om een link te leggen 
tussen de stof die ze moeten leren en een 
persoonlijk interessegebied 

 betekenisvolle keuzemogelijkheden te 
bieden, bijvoorbeeld door verschillende 
opdrachten aan te bieden waaruit 
studenten mogen kiezen 

 een duidelijke en betekenisvolle reden te 
geven waarom studenten iets moeten 
doen, niet alleen mondeling maar ook 
schriftelijk toegelicht 

 begrip te tonen voor negatieve gevoelens 
van studenten en hun perspectief serieus te 
nemen 

 
Tips om dit juist niet te frustreren door:  

 geen autoritaire en dwingende taal 
gebruiken in bijvoorbeeld e-mails en online 
live video-sessies met studenten 

 studenten niet intensief controleren en ‘on 
the spot’ zetten door ze bijvoorbeeld 
opeens de beurt te geven in een online live 
video-sessie 

 geen strakke deadlines opleggen zonder 
uitleg waarom die deadlines belangrijk zijn 

 geen regels opleggen zonder toelichting van 
het nut ervan 

 

Competentiebehoefte  
Tips om dit te vervullen is door:   

 nog meer aandacht te besteden aan een 
duidelijke structuur in het online onderwijs 
dan je in de klas zou doen, zowel in het 
online materiaal als in live video-sessies 

 stapsgewijs de stof aan te bieden 
 frequent feedback te geven over de 

bereikte en verder te bereiken progressie 
 de student de mogelijkheid te bieden zelf 

makkelijk feedback op te zoeken t.a.v. hoe 
hij functioneert (bijv. via quizzen, 
oefentoetsen) 

 laagdrempelige mogelijkheid te bieden om 
vragen te stellen aan de docent of aan 
medestudenten 

 
Tips om dit juist niet te frustreren door:  

 studenten niet te laten zwemmen door 
ervan uit te gaan dat ze het zelf wel kunnen 
uitzoeken 

 geen chaos te creëren door materialen op 
onoverzichtelijk veel verschillende plekken 
en via verschillende media of in veel te 
grote hoeveelheden ‘over de schutting’ te 
gooien 

 geen materiaal aan te bieden dat onder of 
juist ver boven het niveau van de student 
ligt




