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Welkom!  
Waarvoor is het Ambulatorium? 

Heb je geregeld het gevoel dat je tijdens het studeren het overzicht kwijt bent 

en/of de uitdagingen van het studeren niet meer overziet? Of merk je dat de 

manier van werken op het HBO of op je stage soms een uitdaging voor je is? 

Dan kun je als student terecht bij het Ambulatorium, waar je op maat 

gemaakte trainingen kunt volgen. 

Studenten en docenten van de opleiding 

psychomotorische therapie (PMT) staan 

voor je klaar om jou handvatten te geven 

waarmee jij weer vol goede moed verder 

kunt met je studie. Er is een breed aanbod 

aan trainingen van het ontwikkelen van 

presentatievaardigheden tot het adequaat 

leren omgaan met spanning en stress. Bij 

elke training wordt een plan op maat 

gemaakt. 

Goed om te weten is dat er geen kosten 

verbonden zijn aan het volgens van onze 

trainingen en dat wij geen wachtlijst 

hebben! 

Samenwerking 

Het Ambulatorium werkt samen met het Studiesuccescentrum, dus met de 

decanen en studentenpsychologen, maar ook met de studentcoaches en 

studentbegeleiders binnen Windesheim. Kunnen wij je niet verder helpen? 

Dan zullen we je verder verwijzen naar andere begeleiders binnen 

Windesheim. Zo kunnen we je ook helpen de juiste route te vinden binnen 

de Hogeschool. 

 

“Wat ik heel mooi vond is het gevoel van samen het traject aangaan. 

De trainingen worden op maat gemaakt en zijn gebaseerd op wat jij 

als persoon nodig hebt." 
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Werkwijze 
Binnen het Ambulatorium werken we vanuit de Psychomotorische Therapie 

(PMT). In beweging komen en stil staan bij het eigen lichaam staan centraal. 

Samen met jou kijken we hoe gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar 

verbonden zijn. 

Om dit proces te sturen hebben 

we trainingen ontwikkeld. Elke 

training heeft een thema en is 

ontwikkeld aan de hand van 

(wetenschappelijke) kennis en 

ervaringen uit de praktijk. 

Daarbij is er specifiek gekeken 

naar de context van studeren in 

het HBO. De trainingen staan 

niet vast, we passen de basis aan op jouw specifieke vraag. 

Elke training wordt gegeven door twee PMT studenten (derde- of vierdejaars) 

en een ervaren PMT-docent. Zo is er genoeg begeleiding voor iedereen en 

bovendien zorgt de aanwezige PMT-docent voor kwaliteitscontrole. 

 

"Wat ik erg fijn vond is dat de studenten naast mij gingen staan, in plaats van 

dat ze boven mij gingen staan. Ze dachten met mij mee en samen zochten we 

naar oefeningen die bij mij zouden passen"  
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Aanbod 
Tijdens je studie kun je tegen bepaalde problemen aanlopen. Binnen 

Windesheim heb je verschillende mogelijkheden om je hierin 

te ondersteunen. Bij het Ambulatorium is een ruim aanbod aan trainingen te 

volgen die je helpen je studie beter te laten verlopen. De trainingen worden 

gegeven in groepen of individueel.  

 

Communicatieve vaardigheden 
Op het HBO is communicatie erg belangrijk. In vele opdrachten moet je 

samenwerken met andere studenten aan projecten. 

Afstemmen met andere studenten en docenten kan soms best lastig zijn. 

Iedereen heeft een eigen mening en werkt op een andere manier. Dit kan 

obstakels veroorzaken binnen de samenwerking, waardoor deze minder 

prettig kan verlopen. 

In de training Communicatieve 

vaardigheden ga je ontdekken wat 

jouw manier van werken is en hoe je 

dit kunt samenvoegen met de 

manier van de anderen, zodat jullie 

samen een goed resultaat kunnen 

bereiken. 

Afstemmen op de ander, hulpvragen, ruimte nemen/geven en uiten van 

spanning en stress zijn o.a. thema's die in deze training naar voren komen. 

 

Faalangst 
Bijna iedereen heeft voor een tentamen last van spanning. Bij de een kan dit 

een positieve uitwerking hebben en zorgt het voor een verhoogde 

concentratie. Terwijl spanning bij de ander juist belemmerend werkt en angst 

oproept om te falen. 

Als je meer grip op deze aan toetsing gerelateerde spanning wilt krijgen, kan 

een faalangsttraining je helpen. 

Het herkennen van lichaamssignalen, verdiepen van (niet) helpende 

gedachtenpatronen en leren van ontspanningstechnieken maken o.a. deel uit 

van deze training. 
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Plannen & Organiseren 
Om alle taken die horen bij studeren op het HBO te volbrengen, is het van 

belang dat je goed in staat bent om overzicht te houden over de verschillende 

werkzaamheden. Dit kan een flinke uitdaging zijn! 

Binnen deze training wordt samen 

met jouw onderzocht hoe je een 

verbeterslag kan maken op plannen 

& organiseren die bij jou past. Dit 

laatste is belangrijk om ervoor te 

zorgen dat je ook op lange termijn 

plezier kan hebben van de gevolgde 

training. 

Moeite hebben met plannen & organiseren kan verschillende oorzaken 

hebben. Zodoende is er in deze training o.a. aandacht voor het signalen van 

spanning en niet-helpende gedachten die het organiseren & plannen kunnen 

bemoeilijken. Vervolgens wordt er samen met jou gezocht en geoefend met 

nieuwe vaardigheden. 

 

Presentatievaardigheden 
In het HBO ontkom je er niet aan het geven van presentaties. Zit jij nu op zo’n 

opleiding waarbij je veel presentaties moet geven of vaak moet staan voor 

(grote) groepen en vind je dit best spannend? In de training 

Presentatievaardigheden gaan we hier mee aan de slag. Dit kan in groepjes 

of individueel. 

Het doel van deze training is om 

het vertrouwen in de eigen 

presentatievaardigheden te 

vergroten. Om vertrouwen op te 

doen is het belangrijk om eerst 

samen te verdiepen wat 

presenteren voor jou lastig maakt. 

In deze training komt o.a. het 

signaleren van spanningssignalen en het herkennen van niet-helpende 

gedachten terug. Vervolgens worden er verschillende manieren aangeboden 

hoe je hier op kan reageren en wordt samen gekeken welke manier bij jou 

past. 
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Stress & Spanning 
Tijdens je opleiding zijn er geregeld momenten waarbij je gespannen of 

gestrest bent. Spanning zorgt ervoor dat je goed kunt presteren, maar als je 

hier te lang in blijft hangen, kan het ook belemmerd werken. 

Het is goed om tussendoor een 

moment te hebben van 

ontspanning.  

Het kan zijn dat het niet goed lukt 

om te ontspannen of dat de 

opdrachten die jij moet doen 

voortdurend in je hoofd rond 

blijven hangen. 

In deze training onderzoeken we samen hoe spanning eerder herkend kan 

worden en leren we je verschillende ontspanningsmethodes om zo beter met 

spanning om te kunnen gaan en je opleiding prettiger te kunnen doorlopen. 

Uiteindelijk doel: Meer regie over spanning en ontspanning. 

 

Training op maat 
Op het HBO is het nodig om op veel verschillende aspecten je weg te kunnen 

vinden. Dit is niet altijd gemakkelijk en kan uitdagingen met zich 

meebrengen. De bestaande trainingen onder 'aanbod' zijn ontwikkeld om 

studenten te ondersteunen in veel 

voorkomende uitdagingen. Dit 

betekent alleen niet dat met de 

bestaande trainingen iedereen 

(voldoende) geholpen is. 

Heb je een vraag die niet specifiek 

onder één van deze trainingen 

valt? Of denk je dat je juist baat hebt 

bij een combinatie van twee of meer trainingen, dan bekijken we samen met 

jou of we een 'training op maat' kunnen maken. 

In deze training wordt er in een kennismakingsgesprek gekeken op welk 

thema of op welke thema’s jouw vraag aansluit. Zo wordt er een plan op maat 

gemaakt vanuit de kennis en expertise die aanwezig is. 
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Blijkt tijdens het kennismakingsgesprek dat jouw vraag minder goed past bij 

wat het Ambulatorium kan bieden, dan bekijken we samen met jou wat 

alternatieve mogelijkheden voor ondersteuning zijn. 

 

Studeren met een functiebeperking 
Studeren is voor iedere student in bepaalde mate een uitdaging. Studenten 

met een functiebeperking (SMF-studenten) hebben gemiddeld vaker hobbels 

te nemen om een studie te volgen en succesvol af te ronden. Op Windesheim 

vinden we het belangrijk dat we SMF-studenten hierin ondersteunen. 

 

Één van de mogelijkheden om ondersteuning in te schakelen kun je vinden 

via het Ambulatorium. Bij het Ambulatorium worden op verschillende 

thema’s trainingen aangeboden en is veel kennis en expertise aanwezig m.b.t. 

SMF. 

 

Voorbeelden van veel voorkomende vragen/wensen zijn: 

• Wat heb ik nodig heb om goed samen te kunnen werken en hoe zorg 

ik daarvoor? 

• Hoe zorg ik ervoor dat ik overzicht houd bij het plannen en uitvoeren 

van al mijn studiewerk? 

• Ik ervaar veel spanning en stress. Hoe kan ik hiermee omgaan? 

 

Naast trainingen tijdens de studie, kunnen studenten zowel bij de ‘voordeur’ 

als ‘achterdeur’ van hun studie ondersteuning krijgen. Met de voordeur 

bedoelen we voor en aan het begin van de studie. Een nieuwe opleiding 

brengt geregeld veel vragen en onzekerheden met zich mee. Voor SMF-

studenten is er zodoende een ‘Klaar voor de Start training’ of een ‘Begeleide 

start training’, respectievelijk net voor of aan het begin van het 1ste studiejaar. 

Met bij de achterdeur bedoelen we juist wanneer je de opleiding bijna gaat 

afronden of net hebt afgerond. Bij deze periode hoort meestal het vinden van 

een eindstageplek of het vinden van een eerste ‘echte’ baan. 
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Ervaringen 
 

"Ik begon bij het ambulatorium in oktober 2020 waar ik werd ontvangen door 

2 studenten (Janice en Mariëlle) en een docent (Marlies). De intake en 

trainingen die volgden werden vooral uitgevoerd door de studenten wat ik als 

prettig heb ervaren. Ze luisteren goed naar wat de kern van de vraag/het 

probleem is waarvoor je komt. Wat ik heel mooi vond is het gevoel van 

samen het traject aangaan. De trainingen worden op maat gemaakt en zijn 

gebaseerd op wat jij als persoon nodig hebt. 

Er was een open sfeer tijdens de trainingen waardoor ik mijzelf kon zijn en 

mijn gevoelens en gedachten makkelijk kon delen. De studenten zijn elke 

training creatief geweest om oefeningen en spellen te bedenken die mij 

uitdaagde om mijn valkuilen aan te pakken. Ze hebben veel kennis en kunnen 

goed de oefeningen en spellen vertalen naar de praktijk. 

Als ik terug kijk naar het begin van het traject kan ik zeggen dat ik degene die 

daar toen zat niet meer terug zie. Wat ik heb geleerd zal ik nog altijd moeten 

blijven oefenen in de praktijk, maar hier kan ik met veel zelfvertrouwen over 

zeggen dat dit goed gaat komen! 

Ik wil studenten met een valkuil, groot of klein, aansporen om een traject aan 

te gaan bij het ambulatorium!" - 4dejaars student Verpleegkunde - 
 

"Vorig semester ben ik geconfronteerd met een probleem. Dit probleem 

creëerde een situatie waar er bij mij een schakel om ging. Ik had het gevoel dat 

ik iets moest doen, het probleem was alleen hoe. 

Een klasgenoot van mij had verteld dat hij wordt geholpen door een team van 

specialisten die hem voort hielp met zijn hulpvraag. Hij had mij verteld over het 

ambulatorium waar je terecht kon met vragen. Zelf had ik nog nooit gehoord 

van zo’n organisatie. Ik ging dus op onderzoek uit en werd benaderd door 

iemand van het ambulatorium. Ze heeft mij vertelt hoe het te werk ging. Door 

wekelijkse contactmomenten zouden ze mij kunnen helpen. Dat klonk goed in 

mijn oren. 

Sinds september ben ik begonnen om te gaan werken aan mijn hulpvraag. Het 

ambulatorium heeft mij geholpen de juiste weg te vinden. Ik ben zeer tevreden  
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over de vooruitgangen die ik heb gemaakt. Beetje bij beetje probeer ik 

weer grip op mijn situatie te krijgen. 

Het ambulatorium kan je helpen met verschillende soorten vragen. Eerst vond 

ik het ook lastig om mijn eigen hulpvraag te vormen. Het maakt ook niet uit 

dat je van verschillende opleidingen komt. 

Kortgezegd vind ik het geweldig hoe ze mij tot nu toe hebben geholpen, en ik 

vind het goede aanrader om je aan te melden voor deze trainingen om jezelf 

een steuntje in de rug te geven. Dit geeft al met al veel zelfvertrouwen, wie wil 

dat nou niet?" - 2dejaars student Accountancy - 

 

“Het afgelopen schooljaar heb ik hulp gehad van studenten Psychomotorische 

Therapie van het Ambulatorium om mijn (faal-)angst- en stressklachten wat te 

verlichten en dit heb ik zelf erg positief ervaren. Al vanaf jongs af aan loop ik 

met deze klachten, beetje bij beetje gaat de goede kant op en daar hebben deze 

studenten zeker aan bijgedragen. 

Toen mijn studentbegeleider voorstelde om mij aan te melden bij het 

Ambulatorium wist ik in eerste instantie niet of het iets voor mij zou zijn maar 

later dacht ik, “wie niet waagt, wie niet wint”. Achteraf ben ik blij dat ik de 

keuze heb gemaakt om wel te gaan. 

Tijdens de sessies deed ik verschillende activiteiten in de zaal die van allerlei 

vaak perfectionistische gedachten opriepen, later reflecteerden wij hierop, 

gingen wij opzoek naar oorzaken en keken wij hoe ik deze gedachten tegen 

kon gaan. Soms deden wij een oefening opnieuw zodat ik kon ervaren hoe het 

is om iets niet perfect te doen en iets minder ‘alles of niets’ te denken. 

Door de coronacrisis werden de sessies online voortgezet en daar was ik erg blij 

mee. De studenten bleven erg betrokken en wilden echt wat voor mij betekenen. 

Wat ik erg fijn vond is dat de studenten naast mij gingen staan, in plaat van 

dat ze boven mij gingen staan. Ze dachten met mij mee en samen zochten we 

naar oefeningen die bij mij zouden passen. 

Ook vond ik het fijn dat ze ook wat over henzelf deelden, wat hun sterke en 

zwakke punten zijn en hoe zij met bepaalde onzekerheden en situaties omgaan. 

Dit alles vond ik erg prettig, ik heb een mooie groei doorgemaakt en daarom 

kan ik het erg raden om hulp bij het Ambulatorium te zoeken als je 
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bijvoorbeeld, net zoals ik last hebt van (faal-)angst en/of stress en 

misschien weet jij net zoals ik mooie stappen te zetten."  

"De hulp bij het ambulatorium is voor mij een hele fijne ervaring geweest. 

Ondanks dat ik het spannend vond om ernaartoe te gaan en ik niet goed wist 

wat ik wilde, voelde ik mij meteen op mijn gemak bij de stagiaires en docent. 

Ik had al bij de intake de mogelijkheid om erg open te zijn, doordat er goed 

naar mij geluisterd werd en er veel begrip werd getoond. Dit is erg positief, 

want doordat ik gelijk erg open kon zijn werd ook meteen duidelijk waaraan 

kon worden gewerkt. De trainingen zijn erg interactief, waardoor het leuk en 

leerzaam is om te volgen. Daarnaast raak je zo niet snel afgeleid. Ik vond het 

erg fijn dat ik tussendoor te horen kreeg dat er een grote ontwikkeling zichtbaar 

was. Hierdoor bleef ik gemotiveerd, doordat ik wist waarvoor ik het deed. Mocht 

ik ooit weer een vraag hebben, dan zal ik zeker terugkomen bij het 

Ambulatorium." - 2dejaars student Verpleegkunde –  

"Jezelf ontwikkelen klinkt altijd heel eenvoudig, maar daar is moed voor nodig. 

Ik heb moed verzameld om trainingen te volgen bij het Ambulatorium. Ik deed 

het voor niemand, alleen voor mijzelf (niet arrogant bedoeld). Daarnaast had 

ik geen verwachtingen en ben ik daar open ingegaan. Als jij niet lekker in je vel 

zit of hulp nodig hebt is dit een aanrader. Het is laagdrempelig en ze zijn er om 

je te ondersteunen. Ik had geluk dat ik een leuk team had en mij 

accepteren/respecteren als persoon. Het voelde goed en kon mijzelf zijn. Dit 

vind ik ook heel belangrijk. Ik heb de trainingen als prettig ervaren, omdat ik 

gegroeid ben (niet qua lengte). Ik durf meer mijn mening te geven en kwetsbaar 

open te stellen. Het kan altijd nog beter, maar verwacht niet dat je problemen 

snel opgelost worden. Het heeft nou eenmaal tijd nodig. Jij bent diegene die de 

eerste stap zal moeten zetten. Wees eerlijk, oprecht en dosis humor is altijd 

mooi meegenomen. Blijf in jezelf geloven, want je kan meer dan je denkt. Ik 

zeg gewoon doen!" - 3dejaars student Human Resource Management - 

 

Contact 
Nieuwsgierig naar wat het Ambulatorium voor jou of jouw onderwijsinstelling 

kan betekenen? Stuur dan een mail naar ambulatorium@windesheim.nl.  

mailto:ambulatorium@windesheim.nl

