
Workshops G5 Studiemiddag 18 oktober 2018 

 

Hogeschool Titel + Inhoud 

HL Studentenarena over (studie)stress 

‘Een studentenarena is een werkvorm om studenten een stem te geven 

over een onderwerp naar keuze. Het is een vorm die werkt in een 

cultuur van continue verbeteren. Tijdens deze sessie doen deelnemers 

ervaring op met zo’n arena waarin studenten bevraagd worden over 

hun ervaringen met (studie)stress en mogelijke aanpakken van 

docenten leren kennen om (studie)stress te helpen verminderen. Op 

deze manier leren we van en met elkaar hoe om te gaan met (studie) 

stress.’ 

 

HU Leren in leerteams 

Samen-leren, persoonlijk leren, leren leren en leren in de 21ste eeuw 

zijn belangrijke waarden uit de onderwijsvisie van de HU. Leren in 

leerteams is onderdeel van deze onderwijsvisie, waarbij het vooral gaat 

om samenwerkend leren rondom de individuele leervragen van 

studenten en medewerkers. Maar hoe verstevigt leren in een leerteam 

nu de sociale band tussen studenten onderling (en hun begeleiders)? 

En wat draag leerteamleren eigenlijk bij aan studiesucces? In deze 

workshop nemen we je mee in onze ervaringen en lessons learned 

rondom leerteamleren. 

 

HR Studeren met depressie 

Op het gebied van studeren met depressieve klachten biedt Hogeschool 

Rotterdam verschillende initiatieven die (mede) ontwikkeld en 

vormgegeven zijn door studenten. Deze succesvolle initiatieven worden 

in de workshop besproken. Ook kun je je ervaringen en eigen kennis 

delen. De workshop wordt gegeven door een ervaringsdeskundige 

student en de coördinator van het platform voor studenten met een 

functiebeperking binnen Hogeschool Rotterdam. 

 

HvA Docenten in dialoog met ervaringsdeskundige studenten over 

stress en studievertraging - Leonie van der Valk en studenten 

Vanuit verhalen van studenten is er bij de minor “Diversiteit in de stad” 

met studenten een programma ontwikkeld waarin studenten van 

diverse achtergronden hun ervaringen in deskundigheid hebben leren 

omzetten. Daarbij hebben zij ook onderzoek verricht onder andere 

studenten naar redenen voor studieachterstand en hun behoefte aan 

docentondersteuning. 

  

Het doel van deze workshop is de deskundigheid bevordering van 

docenten in het omgaan met studenten van diverse achtergronden 

opdat zij kunnen bijdragen aan het verminderen van studievertraging 

en stress.  

 

Tijdens de workshop in gaan studenten met een diverse achtergronden 

in dialoog met de docenten over factoren die een rol kunnen spelen bij 

studievertraging en stress. Daarbij kunnen vragen, discussiepunten 

naar voren gebracht worden en ook kan er geoefend worden met 

gesprekken. Centraal staat de open uitwisseling tussen studenten en 

docenten... 

 

 



HHS/HL Inclusivity Training Toolkit: Hannah Boekestijn (HHS en HL) 

 

Kom kennis maken met de Inclusivity Training Toolkit. De Inclusivity 

Training Toolkit is een initiatief vanuit het Lectoraat Inclusive Education 

van de Haagse Hogeschool en bevordert een inclusieve leer- en werk 

omgeving.  Vanuit mijn ervaring neem ik jullie mee in hoe wij bij de 

Hogeschool Leiden de Toolkit hebben gebruikt om studenten te 

empoweren. Als onderdeel van mijn afstudeerproject in toegepaste 

psychologie heb ik samen met het Lectoraat 4 sessies georganiseerd 

voor 1stejaars studenten uit mijn opleiding.  Ik zal met jullie onze 

ervaringen delen. 

 

HU/Inholland Aan de slag 

 

Aan de hand van design thinking gaan we in een razend tempo aan de 

slag met het bedenken en vormgeven van oplossingen. De 

vraagstukken die leidend zijn, worden gehaald uit het debat van de 

keynotes. Dus geen vrijblijvend gesprek over, maar daadwerkelijk aan 

de slag met de problematiek. 

 

 


