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Wat is SI-PASS?



Gelanceerd in de jaren '70 aan de Universiteit van Missouri-Kansas City
(International Centre)

Oorspronkelijk doel: doorstroom verbeteren voor "uitdagende" vakken

In de loop der jaren meer verspreid: University of Guelph (Canada)

University of Wollongong (Australië)

Nelson Mandela Metropolitan University (Zuid-Afrika)

Lund University (Zweden)

…

Oorsprong



SI-PASS is gevestigd in meer dan 1500 instellingen
hoger onderwijs in meer dan 30 landen

Oorsprong



Supplemental Instruction – Peer Assisted Study Sessions

Een vorm van peer assisted learning

Gaat over de inhoud van een uitdagend vak ('high risk course')

= Op academisch vlak

Waarvoor staat SI-PASS?



Essentiële kenmerken van SI-PASS

Uitdagend vak ('high risk course') selecteren

Kleine studiegroepen (5 à 15 personen) organiseren

Komen wekelijks +/- één uur samen

Leader (ouderejaarsstudent) die geslaagd is voor het vak zal de sessie faciliteren

Toegankelijk voor alle studenten

Aanvulling op de bestaande leermogelijkheden

Vrijwillig engagement

Actieve en positieve omgeving, waardoor studenten van elkaar leren



Wie is er betrokken bij SI-PASS?



Leaders
Ouderejaarsstudenten die geslaagd zijn voor het vak
Faciliteren de sessies

Studenten
Eerste – of tweedejaarsstudenten die de sessies bijwonen
Betrokken bij de discussie tijdens de sessie

Betrokken partijen



Docenten
Van het geselecteerde vak
Ontvangen feedback van de leaders
Moedigen deelname aan

Supervisors
Supervisor training gevolgd aan Lund University
Leaders trainen
Doen aan supervisie tijdens sessies > feedback

Betrokken partijen



Waarom organiseren we SI-PASS?



3 hoofddoelen
1. Leren verbeteren
2. Prestaties van studenten verbeteren
3. Doorstroom verbeteren

Doelen



Bijkomende doelen:
• Studiestrategieën verbeteren
• Elkaar als leermiddel zien
• Kritisch leren nadenken
• Ideeën leren beargumenteren en motiveren
• Gedachten en standpunten uitwisselen
• Zorgt voor communicatie en feedback tussen docenten en studenten
• SI-PASS leaders ontwikkelen zich op persoonlijk en professioneel vlak

Doelen



Vermindert uitval en verhoogt prestaties
(National Data, Fall 2005 – 2015, 70 institutions, 5,809 courses, n = 703,876 students)

Informatie besproken tijdens sessie, wordt langdurig bewaard
(Gattis (2000))

Herinschrijving significant hoger voor SI-deelnemers
(Blanc, DeBuhr, and Martin (1983) and Blat et al. (2001))

Betere prestaties bij het volgen van niet-ondersteunende cursussen
(Malm, Bryngfors and Mörner (2012;-2015))

Hogere kans om tijdig af te studeren
(Arendale (2001) and Bowles, McCoy and Bates (2008))

Onderzoeksresultaten



• Kwalitatief potentiële voordelen (review Dawson, van der Meer & Skalicky, 2014)

- Motivatie
- Academisch zelfvertrouwen
- Studiestrategieën en vaardigheden

• Redenen om deel te nemen aan SI-PASS (Malm et al. (2017))

- Vakinhoud beter begrijpen
- Leuk om met anderen te praten over vakinhoud
- Efficiënte manier van studeren
- Slagen voor het vak

Onderzoeksresultaten



Voordelen voor de SI-leaders

Vaardigheden die ze ontwikkelen gedurende SI-PASS:
• Communicatievaardigheden
• Leiderschapsvaardigheden
• Groep management
• Presentatievaardigheden
• Interpersoonlijke vaardigheden
• Tijd management 
• Actief luisteren

Onderzoeksresultaten



Hoe organiseren we SI-PASS?



Organisatie aan Arteveldehogeschool

Centraal vanuit de Dienst Studieadvies:
Studenten trainen
Project coördineren

Invulling binnen de opleidingen:
Reeds 5 opleidingen gestart: Sociaal Werk, Organisatie en Management, 
Bedrijfsmanagement, Communicatiemanagement en Podologie
26 leaders getraind
Sessies gestart in semester 1 en semester 2 (academiejaar 2021-2022)

Volgend academiejaar: 
Nieuwe opleidingen die aansluiten
Nieuwe leaders trainen in september/oktober



Wat is Connect Peer Support?



Pilot in AJ 1990-1991 in Oxford University.

De beoogde doelen waren toen:
✓ het bestaande begeleidingsaanbod aan te vullen en te verstreken
✓ het stigma om hulp te zoeken te reduceren (In de jaren '90 was 

er nog maar weinig aandacht voor mentaal welzijn.)

Sindsdien is het programme steeds verder uitgebreid aan
Oxford University en zijn er ook deelgroepen ontstaan
(peers of colour, rainbow peers...).

Oorsprong



Studenten (peers) opleiden om voor verbondenheid en een
gemeenschapsgevoel te zorgen door medestudenten een luisterend
oor aan te bieden, gericht door te verwijzen en opmerkzaam te zijn.

Complementair aan het bestaande begeleidingsaanbod.

Drempelverlagend om hulp te zoeken.

Wat is Connect Peer Support?



2 richtingen:
✓ Peer supporters per opleiding – kunnen via contactgegevens gecontacteerd worden.

✓ Peer supporters gaan actief medestudenten aanspreken: “Hoe gaat het?” en zijn 
opmerkzaam voor medestudenten die zich afzonderen, vaak afwezig zijn, minder 
aansluiting vinden.

Een positief neveneffect hierbij is dat peer supporters deze betrokken
houding van actief contact zoeken gaan normaliseren → druppeleffect.

Wat is Connect Peer Support?



Hoe organiseren we 
Connect Peer Support?



Alle studenten kunnen Peer Support krijgen
Peer supporters: Volgden de training Connect Peer Support

• 15 uur training + teambuilding
• Onderwerpen:

• Engageren zich om na training minstens 1 AJ actief te zijn als peer supporter
• Krijgen om de 2 à 3 weken een uurtje supervisie
• Delen van eravaringen leren van elkaars aanpak, casussen anoniem bespreken
• Verder aanscherpen van vaardigheden

Wie zijn betrokken partijen? 

Vertrouwelijkheid, gespreksvaardigheden, gevoelens herkennen en benoemen,
advies geven versus actief luisteren, waarden, stereotypen, familie, assertiviteit, 
zelfmoordpreventie, doorverwijzing, grenzen stellen en zelfzorg



Wie zijn betrokken partijen? 

• Trainers
Hebben de training "connect peer support for trainers" van Anne Ford
gevolgd of kregen training via het "train the trainer" principe. 
14 collega's hebben intussen de training gevolgd.

• Supervisoren
Tot hiertoe houden de trainers ook de supervisie
Op termijn: participatiecoaches of coördinator begelieiding van de 
expertisenetwerken (inbedding in opleidingen en expertisenetwerken)

• Directie
Visie bepalen en beleid uitstippelen



Pilootproject

AJ 2020-2021: 1ste pilootgroep van 6 peer supporters (training in lente 2021)
Peer supporters in 3 opleidingen voor het komende academiejaar of langer

AJ 2021-2022: 2de pilootgroep van 8 peer supporters (training in lente 2022)
Peer supporters in x opleidingen voor het komende academiejaar of langer

AJ 2022-2023: ambitie om structureel 2 trainingen per AJ aan te bieden



"Een studente uit mijn klas kreeg net voor de les een bericht van haar broer dat zijn beste 
vriend zelfmoord had gepleegd. Ze was er het hart van in want ze kende die jongen ook 
heel goed. Ik zag dat er gelukkig genoeg medestudenten, vriendinnen van haar, waren die 
haar ondersteunden en haar na de les ook vergezelden naar het station. Mijn hulp was dus 
niet echt nodig. 

Maar de week erop greep ik de kans om eens te vragen hoe het intussen met haar ging. 
Eerst zei ze "goed", maar ik vroeg door en toen is ze heel veel beginnen babbelen. We zijn 
samen iets gaan drinken en ze heeft twee uur met mij gebabbeld. Ze zei dat het haar 
enorm deugd heeft gedaan. Mij heeft het ook een heel goed gevoel gegeven. Ik ben er echt 
voor haar geweest en ze had het nodig. 

Moest ik geen "peer supporter" geweest zijn, denk ik niet dat ik haar zou aangesproken 
hebben of misschien wel, maar toch niet zou hebben doorgevraagd…"

Peer Supporter Clara aan het woord 



Bespreking
1. Zouden jullie één van deze initiatieven geïntegreerd

kunnen zien binnen jullie instelling?

2. Hanteren jullie al vormen van Peer Support? 
Zo ja, welke? Indien niet: welke vormen kennen jullie al?

3. Wat is jullie eerste indruk over deze initiatieven? 



Vragen?




