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Beleidsadvies studentenwelzijn 

Meer dan de helft van de studenten in het hoger onderwijs in Nederland kampt met 

emotionele of psychische klachten (Deunk & Korpershoek, 2021). Van de 28.442 studenten uit het 

hoger onderwijs die meededen aan een onderzoek over mentale gezondheid en middelengebruik 

gaf 51% aan psychische internaliserende klachten te ervaren en 68% van de studenten ervoer 

emotionele uitputtingsklachten (Dopmeijer et al., 2021). De studenten gaven wat betreft hun 

welzijn gemiddeld een 6 voor hun levenstevredenheid en scoorden laag-gemiddeld op hun mate 

van veerkracht. Internationale studenten in Nederland geven zelfs een lagere score op hun 

levenstevredenheid. Dat komt omdat onder andere omdat het voor hen lastiger is om contact te 

maken met medestudenten, doordat bijvoorbeeld Nederlandse studenten met het hospiteren voor 

een kamer de voorkeur hebben voor een Nederlands sprekende huisgenoot. Een derde van de 

respondenten heeft aangegeven dat ze wel eens zijn afgewezen voor een woonruimte, omdat ze 

geen internationale studenten willen (LSVb, 2021). 

De COVID-pandemie heeft bijgedragen aan de verhoogde percentages klachten en een 

verminderd welzijn (Dopmeijer et al., 2021; Geels et al., 2021; LSVb, 2021). De maatregelen, 

zoals de lockdown, hadden impact op het sociaal leven van studenten. Door het (sociaal) 

isolement verminderden het contact met familie, vrienden en studiegenoten en verminderden de 

betrokkenheid bij de studie (Geels et al., 2021; NJI, 2020). Als gevolg daarvan ervoeren studenten 

stress, eenzaamheid, angst en financiële zorgen en gaf de meerderheid van hen aan dat ze een 

negatievere gemoedstoestand hadden sinds de coronacrisis (Radboud Universiteit, 2021).  

Hoewel de COVID-pandemie bijdroeg aan een verminderd mentaal welzijn en toename 

van psychische klachten, blijkt al jaren een dalende trend gaande te zijn wat betreft het 

welzijnsniveau van studenten (ISO, 2021). Ook voor de pandemie kampten meer dan een derde 

met psychisch gerelateerde klachten (ISO, 2019). Stress, prestatiedruk- en drang kunnen de lage 

welzijnsscores verklaren (Deunk & Korpershoek, 2021).  
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Deze prestatiedruk komt deels uit de studenten zelf, maar de studenten ervaren het vaakst 

een prestatiedruk van ouders en de maatschappij. Beide daarvan worden door 31 procent 

genoemd. Ruim een kwart ervaart de druk van de docenten of leraren (Kloosterman et al., 2021). 

Daarnaast willen studenten voldoen aan de maatschappelijke maatstaven, maar juist deze druk om 

goed te presteren, levert de studenten meer stress op wat vervolgens gevolgen heeft voor hun 

studievoortgang (ISO, 2019; Dopmeijer et al., 2018). Hogescholen en universiteiten hebben te 

maken met een zorgplicht, waarin ze binnen het onderwijs een context dienen te creëren waarin de 

studentenwelzijn wordt ondersteund (Universiteiten van Nederland, 2022). Het hoger onderwijs is 

verantwoordelijk voor het bieden van begeleiding, maar ook voor het creëren van een inclusieve, 

open en veilige leeromgeving. Het hoger onderwijs dient daarom passende maatregelen en beleid 

te ontwerpen om dit probleem onder de studenten aan te pakken.  

Hoewel er de laatste paar jaar veel onderzoek is gedaan naar studentenwelzijn (Dopmeijer 

et al., 2018; Dopmeijer et al., 2021; Deunk & Korpershoek, 2021), zijn de aanbevelingen ter 

bevordering van studentenwelzijn vaak nog niet volledig geïntegreerd in het onderwijsprogramma 

(Douwes et al., 2019). Ook blijkt het hoger onderwijs de gewenste en noodzakelijke ondersteuning 

niet altijd te kunnen bieden door ofwel een tekort aan kennis ofwel de betreffende 

onderwijsmedewerkers met wie de student in aanraking komt bezitten de kennis hierover niet 

(Vereniging hogescholen et al., z.d.). Het beleid wat er tot op heden is, is niet effectief genoeg.  

Een steunend studieklimaat is voorwaardelijk om studenten te motiveren om hulp te zoeken. Het 

studieklimaat wordt hedendaags gekenmerkt door het nastreven van ambitie en excellentie. 

Hierdoor ervaren studenten prestatiedruk (ISO, 2021). Van belang is daarom om na te gaan wat 

effectief beleid is om studentenwelzijn te bevorderen.  

Hobéon het gesprek aangegaan met diverse universiteiten en hogescholen over het 

onderwerp studentenwelzijn. Hobéon is een adviesbureau waar organisaties uit het onderwijs, het 

bedrijfsleven en de publieke sector sinds 1991 terecht kunnen met strategische vraagstukken. De 
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kernkwaliteiten van het bedrijf liggen in het adviseren van organisaties met betrekking tot leren en 

kwaliteit, accrediteren in het hoger onderwijs en het certificeren van personen en organisaties. 

Om studentenwelzijn op hogescholen en universiteiten te bevorderen, ontwikkelde Hobéon  

een instrument waarmee het beleid over studentenwelzijn kan worden gemeten. Het instrument 

geeft daarmee inzicht in het verbeteren en ontwerpen van effectief beleid. Hobéon betrok 

belanghebbenden door middel van gesprekken met diverse universiteiten en hogescholen over het 

onderwerp studentenwelzijn. Uit deze gesprekken is vervolgens het ontwikkelinstrument tot stand 

gekomen. Echter, een theoretische onderbouwing voor het instrument miste. Daarom heeft 

Hobéon StudentWeetRaad gevraagd om vanuit de theorie onderzoek te doen en hieruit een advies 

te formuleren. 

 StudentWeetRaad is een adviesbureau door studenten dat als student initiatief is ontstaan. 

Studenten van de studies Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en de 

Universitaire Pabo die naast hun studie verbinding willen maken met de praktijk, schrijven 

adviezen aan opdrachtgevers die affiniteit met onderwijs en pedagogiek hebben. StudentWeetRaad 

verbindt de universiteit met de maatschappij en vergroot daarbij tevens de invloed van deze drie 

studies. Om het ontwikkelinstrument van Hobéon verder uit te werken, maakt StudentWeetRaad 

de koppeling met de wetenschappelijke kennis die over studentenwelzijn en onderwijsbeleid te 

vinden is. Momenteel is er geen adequaat effectief beleid om het studentenwelzijn te bevorderen. 

StudentWeetRaad onderzoekt daarom voor dit advies wat de uitgangspunten zijn voor een 

effectief onderwijsbeleid voor het bevorderen van studentenwelzijn. 

Studentenwelzijn als concept  

Welzijn is een complex en multidimensionaal begrip en dient vaak als synoniem voor 

mentale gezondheid (Bache et al., 2016; Svane et al., 2019). Binnen de wetenschap worden er 

verschillende definities gebruikt, er kan op diverse manieren naar gekeken worden (Dodd et al., 
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2021). Daarnaast is welzijn een multidisciplinair concept dat wordt toegepast in de politiek, 

psychologie, filosofie, economie en onderwijs, waarbij elke discipline een eigen definitie aanhoudt 

(Svane et al., 2019). Doordat er verschillende definities zijn, wordt de definitie aangehouden die 

het meest adequaat is betreft studentenwelzijn en past bij dit adviesrapport.  

 Binnen dit huidige advies zal een definitie van studentenwelzijn gehanteerd worden die 

rekening houdt met zowel het klinische- als het psychologische perspectief. Studentenwelzijn is 

daarbij een duurzame positieve psychische staat, gekenmerkt door veerkracht, tevredenheid met 

zichzelf, relaties en ervaringen tijdens de studententijd en gekenmerkt door de afwezigheid van 

psychische klachten zoals stress, angst en depressie’ (Psychische klachten onder studenten, 2013). 

Het advies zal de indeling van het ontwikkelinstrument aanhouden, waarbij gekeken wordt naar de 

theoretische onderbouwing op de volgende punten: visie en strategie, de medewerkers, 

ontwikkelingsomgeving, persoonlijke ontwikkeling, studentenvoorzieningen, studentenleven en 

de impact. Daarnaast wordt een vergelijkbaar ontwikkelinstrument beschreven. Tot slot volgt een 

conclusie en advies op het theoretisch onderzoek. 

Visie en strategie  

Binnen de visie en strategie van het ontwikkelinstrument kijkt Hobéon naar de doelen, curriculum, 

inhoud, de ontwikkeling, focus, missie en kernwaarden. Daarnaast horen missie, de aanpak, 

handelswijze, werkvormen en samenwerking hier ook onder (Hobéon, 2021).     

 Wat belangrijk is in de ontwikkeling van effectief onderwijsbeleid over studentenwelzijn 

lettend op laatstgenoemde punten is hebben Jones et al. (2020) een aantal spanningsvelden 

onderzocht. Zij keken hoe universiteiten in het Verenigd Koninkrijk studentenwelzijn kunnen 

bevorderen ten aanzien van het beoordelen van studenten, zoals het ontwerpen van toetsvormen 

(zoals tentamens of presentaties), maar ook het pedagogisch handelen van de leerkracht. Zij keken 

naar de volgende spanningsvelden die ontstaan bij de zoektocht naar balans tussen 

studentenwelzijn en beleid-, educatieve en praktische overwegingen tijdens het ontwerpen van 
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toetsen. De spanningsvelden die een rol speelden, waren uitdaging vs. bedreiging, traditioneel vs. 

nieuw, samenwerking vs. individueel, ideaal vs. praktisch en feedback vs. ontvangen van kritiek. 

Deze spanningsvelden zijn een meerwaarde voor het ontwikkelen van effectief beleid voor 

studentenwelzijn, doordat het niet alleen inzicht geeft welke spanningsvelden er (kunnen) zijn, 

maar ook waar de verbeterpunten liggen in de praktijk.  

Wat betreft uitdaging vs. bedreiging zagen studenten uit dit onderzoek dat een uitdagende 

toets ook een kans op falen kan betekenen. Dat vormde weer een bedreiging voor hun 

eigenwaarde. Uitdagende toetsen zijn volgens de studentenpanels onderdeel van universiteiten 

evenals de stress die daar bij komt kijken, wat een belangrijke bijdrage vormt voor het 

leerproces. Wel dienen toetsen duidelijke voordelen voor het leerproces te hebben, als het een 

bedreiging voor het studentenwelzijn kan vormen. Maar wat voor de ene student uitdagend is, is 

het voor de andere student een makkelijke opgave. Wat dus uitdagend en bedreigend is, is 

subjectief. Dus bij het ontwerpen van uitdagende toetsen zou differentiatie op niveau een rol 

moeten hebben om zo het studentenwelzijn te bevorderen (Jones et al., 2020).   

     Individuele behoefte geldt ook voor het spanningsveld traditioneel vs. nieuw. Tentamens 

blijken voor onnodige stress en angst te zorgen onder studenten, doordat de tentameninhoud 

vaak onbekend is en examens vaak tijdgebonden zijn. Toch kregen deze traditionele toetsvormen 

vaak de voorkeur doordat het een vertrouwde vaakgebruikte methode is. Studenten wisten hoe ze 

moesten leren en wat er van hen verwacht werd. Om deze stressvolle toetsvormen te veranderen, 

betoogde studentenpanels voor variëteit aan toetsvormen en de mogelijkheid voor studenten om 

ze zelf te ontwerpen. Hierdoor komt de individuele behoefte centraal te staan. Het nadeel van 

nieuwe methodes is dat het ook een negatief effect kan hebben op studentenwelzijn. Wanneer 

studenten niet bekend zijn met het hebben van vrijheid om authentieke toetsvormen te kiezen of 

te creëren, kan dat juist meer stress opleveren doordat sommige studenten gebaat zijn bij een 
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vaststaand en helder kader. Belangrijk is om na te gaan wat bepaalde toetsvormen stressvol 

maakt, zodat deze kunnen aangepast naar de behoeftes van de student. 

Ook bij het spanningsveld collaboratieve vs. individuele beoordeling is subjectiviteit 

aanwezig. Voor een student kan een collaboratieve werkvorm een uitdaging zijn, terwijl dit voor 

een andere student een bedreiging voor het eigen welzijn kan vormen. Samenwerkingsvormen 

komen steeds vaker voor (Hassanien, 2006). Leerkrachten zien voordelen in 

samenwerkingsopdrachten, doordat het studenten sociale vaardigheden leert en het leggen van 

sociale contacten stimuleert. Daarentegen kunnen samenwerkingsopdrachten en presentaties 

voor studenten met sociale angst negatieve gevolgen hebben voor hun welzijn als de kans op 

publiekelijk falen aanwezig is.    

Uit de vorige spanningsvelden komen verschillende belangens ten aanzien van 

toetsvormen naar voren waarbij de individualiteit van de student een rol speelt. Binnen het 

spanningsveld ideaal vs. praktisch willen leerkrachten rekening houden met deze individualiteit 

door alle studenten te ondersteunen en dus te kijken naar de individuele behoeftes wat betreft 

toetsvormen. Dit ideaal om rekening te houden met individuele keuzes is niet altijd praktisch 

volgens de studentenpanels. Het individualiseren van toetsvormen kan als gevolg de werkdruk 

van de leerkrachten vergroten en het borgen van de kwaliteit van toetsen moeilijker maken. Deze 

werkdruk is ook terug te zien bij ontvangen van kritiek vs. feedback. Leerkrachten ervaren meer 

stress door de werkdruk, waardoor ze eerder algemene feedback geven dan persoonlijke 

feedback. Studenten hebben de neiging om feedback persoonlijk op te vatten, waardoor dit 

gevolgen heeft voor hun welzijn in plaats van dat ze het zien als een leerproces. Hierbij is de 

veerkracht van studenten van belang.        

 Er is dus geen ideale toetsvorm beschikbaar die passend is voor elke student. Wel is 

belangrijk dat er kritisch naar toetsvormen wordt gekeken, waarbij de student wordt betrokken 

en zo studentenwelzijn een aandeel krijgt in het ontwerp (Jones et al., 2020).  
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 Binnen een ander onderzoek van Turner et al. (2017) is de richting van veerkracht en 

welzijn onder 410 HBO bachelorstudenten uit Melbourne, Australië onderzocht. Zij wilde weten 

wat het verband was tussen veerkracht en welzijn van studenten en welke factoren bijdragen aan 

een lager of hoger niveau van veerkrachtigheid. Er werd een enquête afgenomen waaruit 

geconcludeerd werd dat de veerkracht een positieve relatie met het welzijn van studenten heeft. De 

factoren die hier op schoolniveau in bijdragen zijn het schoolbeleid en de schoolomgeving. 

Universiteiten kunnen het welzijn van studenten actief ondersteunen door veerkracht te 

bevorderen. Veerkracht kan ontwikkeld worden door veerkrachtopbouwende strategieën in te 

bouwen in cursusstructuren, leeractiviteiten en beoordelingstaken. Universiteiten kunnen beleid en 

procedures invoeren en middelen en hulpmiddelen aanbieden die een leeromgeving creëren die 

veerkrachtig gedrag ondersteunt. Dit is vooral relevant voor eerstejaarsstudenten, die veel stress 

ervaren doordat ze geen eerdere ervaringen hebben waaruit ze kunnen putten wanneer ze 

geconfronteerd worden met uitdagende en stressvolle ervaringen in verband met hun studie. 

Eerstejaars krijgen te maken met een onbekende omgeving die stress kan veroorzaken (Bayram en 

Bilgel 2008, Morosanu et al. 2010, DeRosier et al. 2013). De universiteit kan de ontwikkeling van 

veerkracht van eerstejaarsstudenten nuttig ondersteunen door hen uit te rusten met 

stressmanagementkennis en -strategieën (De Rosier et al. 2013). Dit kan worden bereikt door 

informatie op te nemen in oriëntatieprogramma's en eerstejaarscurricula.  

 

Eerstejaarsstudenten gaven aan dat het ontwikkelen van nieuwe ondersteunende netwerken 

met medestudenten een uitdaging was. Omdat sommige studenten onregelmatig naar de les 

kwamen, was het moeilijk om ondersteunende netwerken met medestudenten te ontwikkelen. In 

dit onderzoek had het niet-verplicht bijwonen van colleges een directe invloed op het vermogen 

van studenten om ondersteunende netwerken te ontwikkelen en te onderhouden. Sterke 

ondersteunende netwerken zijn een integraal onderdeel van het vermogen om veerkrachtig te zijn 
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(American Psychological Association 2010, Windle 2011,Winwood et al. 2013), en universiteiten 

kunnen studenten helpen om deze belangrijke sociale netwerken te ontwikkelen door een 

omgeving te creëren die studenten aanmoedigt om contact te leggen met hun medestudenten. Dit 

kan worden bereikt door middel van leer- en onderwijsstrategieën in de klas die gericht zijn op 

groepsgewijze leeractiviteiten (Morosanu et al. 2010).  

 

                   De medewerkers  

Binnen de term medewerkers is gezocht naar alle personen die binnen een 

opleiding/onderwijsinstelling bepaalde verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van de 

ontwikkeling in het welzijn van de studenten. Hierbij was de cultuur, afkomst, leeftijd, gender, 

klasse enzovoort van de medewerkers relevant. Daarnaast waren de cursussen, literatuur, 

opleidingen, bijeenkomsten, scholing en kennisdeling tot studentenwelzijn relevant.  

De ontwikkelingsomgeving  

Binnen de ontwikkelingsomgeving is gekeken naar de cultuur van inclusiviteit, fysieke 

omgeving, veilige omgeving, bereikbaarheid en digitale omgeving. 

Baik et al. (2019) vroegen 105 studenten uit Australië aanbevelingen te doen over omgeving, 

cultuur en communicatie. Meer begrip voor uiteenlopende omstandigheden en verplichtingen van 

studenten en meer tegemoetkomingen zou volgens de studenten het welzijn verbeteren. 138 

studenten vonden dat de universiteiten dienen te werken aan meer inclusiviteit en zorgzaamheid.  

Het creëren van inclusiviteit op scholen is voor het studentenwelzijn belangrijk, omdat 

kinderen en adolescenten die in aanraking komen met discriminatie, sociale uitsluiting en 

vooroordelen een lager welzijn ervaren en lagere academische prestaties laten zien (Rivas-Drake 

et al., 2014). Universiteiten en hogescholen dienen bewustzijn over de noodzaak van inclusieve 

klassen te vergroten en interventies toe te passen die het bespreken van de dynamiek van de klas 

en het ontstaan van vriendschappen in de klas bevorderen. Ook het gebruik van evidence-based 



10 
 

educatieve programma’s zouden in de klassen geïmplementeerd kunnen worden. Dit draagt bij aan 

rechtvaardig en gelijk onderwijs in de schoolomgeving (Killen & Rutland, 2022). Wat betreft 

zorgzaamheid bevolen studenten aan dat het hoger onderwijs meer kan investeren in stress 

management strategieën en mindfulness workshops, zodat de positieve mentale gezondheid 

verbetert (Baik et al., 2019). 

 Een belangrijk onderdeel van het bijdragen op schoolniveau is onder andere het realiseren 

van een adequate schoolomgeving voor internationale studenten. Het doel hiervan is om de 

diversiteit te bevorderen zodat het perspectief van iedere student verbreed wordt en zodat de 

student wordt voorbereid op een internationale arbeidsmarkt. Aan de respondenten is gevraagd of 

hier in hun klas daadwerkelijk rekening mee wordt gehouden. Over het algemeen wordt er weinig 

tot matig rekening gehouden met de culturele verschillen. 25 procent van de wo-respondenten is 

(heel) tevreden met hoe docenten rekening houden met culturele verschillen in vergelijking met 44 

procent van de hbo-respondenten. Daarnaast zijn 32 procent van de wo respondenten (heel) 

tevreden over hoe studenten rekening houden met culturele verschillen in vergelijking met 43 

procent van de hbo-respondenten. Er is dus een verschil van 19 procent met betrekking tot de 

tevredenheid over docenten en 12 procent met betrekking tot de tevreden overheid over studenten 

in een international classroom. Ook al wordt er over het algemeen weinig tot matig rekening 

gehouden met de culturele verschillen vindt 79 procent dat een culturele diverse klas een erg 

positieve of positieve invloed heeft op de kwaliteit van zijn onderwijs (Erasmus Student Network 

et al., 2021). 

Een kwart van de internationale respondenten is (heel) ontevreden over hun sociale leven. 

Sport- en studieverenigingen zijn over het algemeen goed toegankelijk voor internationale 

studenten. Studentenverenigingen en mogelijkheid tot vrijwilligerswerk zijn dit niet: minder dan 

20 procent is hier tevreden over. Ongeveer een derde van de respondenten is (heel) ontevreden 

over de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren. In vergelijking met hbo-respondenten zijn 
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wo-respondenten ongeveer 10 procent minder tevreden met de mogelijkheid om internationale 

studenten te ontmoeten. 76 procent van de respondenten wil meer interactie met Nederlandse 

studenten. Zij geven aan dat dit bevorderd kan worden door verbeterde mogelijkheden om de 

Nederlandse taal te leren en een meer diverse samenstelling tijdens groepsopdrachten. Zij leggen 

de verantwoordelijkheid hiervan vooral bij hogeronderwijsinstellingen (Erasmus Student Network 

et al., 2021). 

 

Persoonlijke ontwikkeling  

Binnen de persoonlijke ontwikkeling werd er gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling 

van studenten, kennisontwikkeling en de maatschappelijke ontwikkeling.  

Beperkt tot het hoger onderwijs is een prestatie van ‘excellent’ of uitmuntend als deze door 

de persoon die de prestatie levert en door betrokkenen als ‘buitengewoon’ getypeerd wordt. Dat 

hangt nauw samen met de academische en professionele waarde van de prestatie. De huidige 

organische wereld vraagt om een vakkennis, het vermogen om kennis te integreren en te 

vernieuwen en te functioneren binnen wisselende samenwerkingsverbanden. Creatief leren denken 

is nodig als onderdeel van het curriculum omdat, om het met Einsteins woorden te zeggen: ‘Je 

problemen niet kan oplossen met dezelfde manier van denken die de problemen heeft 

veroorzaakt’. De maatschappij draait niet meer alleen om wie iemand kent, maar vooral om wie 

iemand is. Persoonlijke ontwikkeling wordt daardoor essentieel onderdeel van het honours 

curriculum (Wolfensberger, 2011). 

Het model ‘Integratief model om te komen tot excellente prestaties’ is, anders dan de modellen, 

expliciet ontwikkeld binnen de hoger onderwijscontext. Hier ligt het accent op wat een instelling 

kan doen om studenten de gelegenheid te geven uit te blinken. Binnen ‘onderwijs en 

ontmoetingen’ zijn er drie strategieën die een docent kan toepassen om een student te 

ondersteunen tot het komen van uitmuntende prestaties, namelijk: Het leren en actualiseren van 
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academische en professionele competenties, het creëren van een bevlogen gemeenschap en het 

bieden van vrijheid in gebondenheid. Het gaat bij het excelleren om een samenwerking van de 

docent en student. De combinatie van literatuurstudie en praktijkervaring, getoetst aan meningen 

van honours studenten en excellente professionals brengen criteria naar voren die een student 

helpen potentieel talent te actualiseren in gedrag, prestaties, producten, te weten: a) Motivatie en 

passie; b) Analytische, Creatieve en Praktische slimheid; c) Volharding; d) Leiderschap. De 

verschillende onderdelen zijn met elkaar geïntegreerd en worden hier voor de helderheid 

afzonderlijk van elkaar besproken. Binnen ‘onderwijs en ontmoetingen’ zijn er drie strategieën die 

een docent kan toepassen om een student te ondersteunen tot het komen van uitmuntende 

prestaties, namelijk: Het leren en actualiseren van academische en professionele competenties. Het 

creëren van een bevlogen gemeenschap en het bieden van vrijheid in gebondenheid. Het gaat bij 

het excelleren om de samenwerking van de docent en student. De combinatie van literatuurstudie 

en praktijkervaring, getoetst aan meningen van honours studenten en excellente professionals 

brengen criteria naar voren die een student helpen potentieel talent te actualiseren in gedrag, 

prestaties, producten, te weten: a) Motivatie en passie; b) Analytische, Creatieve en Praktische 

slimheid; c) Volharding; d) Leiderschap (Wolfensberger, 2011).  

 

 

Studentenvoorzieningen  

Studentenvoorzieningen op hogescholen en universiteiten zijn belangrijk voor het 

studentenwelzijn. De juiste voorzieningen bevorderen namelijk de ontwikkeling van effectieve  

stressmanagementstrategieën, zoals het aanbieden van workshops aan studenten hoe zij adequaat 

kunnen omgaan met stress (Morosanu et al. 2010).  
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Het studentenleven  

Wat betreft studentenleven is gekeken naar de informatieve en organisatorische rol van de 

opleiding en wat zij nog extra naast hun rol faciliteren.  

Studenten die lid zijn van een studievereniging hebben een significant lagere kans op het 

rapporteren van psychische klachten. Dit geldt niet voor studenten die lid zijn van een 

studentenvereniging. Echter dient ook aangetekend te worden dat het ook geen omgekeerd 

verband is: er is geen statistisch bewijs dat lid zijn van een studentenvereniging leidt tot een 

grotere kans op psychische klachten (Psychische klachten onder studenten, 2013). 

In het algemeen gaat het niet goed met het mentale welzijn van de internationale 

respondenten: meer dan de helft van de respondenten ervaart (heel) veel stress en ongeveer de 

helft ervaart (heel) veel irritatie en eenzaamheid. Bijna een kwart van de studenten ervaart 

nauwelijks tot geen gevoelens van blijdschap. Meer dan de helft van de respondenten ervaart 

psychische problemen sinds september 2020. Bijna een derde van de respondenten ervaart (zware) 

financiële problemen sinds september 2020. 21 procent van de internationale respondenten woont 

op dit moment niet in Nederland. Van de respondenten die wel in Nederland wonen is de 

meerderheid, 64 procent, tevreden over hun woonsituatie, 15 procent is (heel) ontevreden over hun 

woonsituatie. Een meerderheid van de studenten (57 procent) heeft een keer, of meerdere keren, te 

maken gehad met advertenties die aangaven geen internationale studenten te willen. Een derde van 

de respondenten heeft wel eens meegemaakt dat ze zijn afgewezen voor een woonruimte omdat ze 

internationale student zijn. 28 procent van de respondenten geeft aan dat ze te maken hebben 

gehad met oplichting. Een groot deel van de respondenten (89 procent) vindt dat 

onderwijsinstellingen verantwoordelijk moeten zijn voor de huisvesting van internationals 

(Erasmus Student Network et al., 2021). Het tekort aan studentenwoningen is naar schatting in één 

jaar toegenomen met 4.500. Daarmee is het tekort opgelopen tot 26.500 studentenwoningen. Zo 

blijkt uit de vandaag verschenen Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS) 2021 van 
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Kences. De komende acht jaar neemt het aantal studenten dat op kamers woont naar verwachting 

toe met circa 57.000. De steeds hogere toestroom van internationale studenten is de belangrijkste 

verklaring voor het toenemend studentenaantal. Daarnaast neemt het aantal Nederlandse 

universitaire studenten toe en die wonen vaker op kamers dan hbo-studenten (Kences, 

Kenniscentrum Studentenhuisvesting, 2021).    

De impact  

Bij impact gaat het om de reflectie van studenten en alumni over de aandacht die de 

opleiding/studie besteden aan studentenwelzijn. Onder impact vallen de volgende onderdelen: 

ondersteuning, voorzieningen, communicatie, begeleiding en activiteiten. 

De Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten, het Interstedelijk Studenten 

Overleg, de Landelijke Studentenvakbond, de Universiteit voor Humanistiek, het 

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (voorheen Handicap + Studie) en het ministerie van OCW 

hebben in oktober 2018 de ‘Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn’ opgesteld en ondertekend. 

Daarin pakt het hoger onderwijs het bredere thema studentenwelzijn op. Afgesproken is dat deze 

partijen zich verder in gaan zetten voor een inclusiever hoger onderwijsklimaat en samenwerken 

aan het realiseren van de volgende vijf ambities: Aandacht voor inclusief hoger onderwijs 

studieklimaat, volledige en laagdrempelige informatievoorziening, intensivering financiële 

ondersteuning, nstelling specifieke organisatie, continue aandacht voor bekwaamheid. 

Stepchange model 

Een vergelijkbaar ontwikkelinstrument voor studentenwelzijn als die van Hobéon is het 

Stepchange: Mentally Healthy Universities model uit het Verenigd Koninkrijk (Ecio, 2020; UUK, 

2020). Dit instrument is ontwikkeld door Universities UK (UUK), een samenwerkingsverband 

tussen 140 universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Stepchange is een strategisch raamwerk 

voor hogescholen en universiteiten in het bevorderen van studentenwelzijn. De UUK ontwikkelde 

samen met de Child Research Consortium (CORC) een zelfbeoordelingsinstrument om 
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hogescholen en universiteiten te stimuleren in het ontwikkelen van een integraal beleid waarbij 

studentenwelzijn op alle aspecten van het universiteitsleven wordt bevorderd. Het instrument 

bestaat uit vier domeinen: leven, begeleiden, leren en werken. Binnen deze vier domeinen worden 

vijf thema’s onderscheiden die centraal staan: leiderschap, coproductie, informatie, inclusie en 

onderzoek & innovatie (Ecio, 2020). Onder elk van deze thema’s staat in het instrument welke 

aspecten belangrijk zijn. Zo valt onder strategisch leiderschap het samenwerken met 

zorginstellingen, maar ook het bijdragen in het vormgeven van nationaal beleid. De betreffende 

scholen kunnen op een schaal van 0 tot en met 4 zichzelf een cijfer toekennen in hoeverre zij al 

aan studentenwelzijn werken in een specifiek domein. Bijvoorbeeld: in het domein leren staat 

onder het thema inclusiviteit de vraag “Hoe zorgt de universiteit of hogeschool ervoor dat het 

curriculum voor alle studenten inclusief is?”. Een 0 betekent dat de school nog geen progressie 

heeft geboekt op dit aspect en een 4 staat voor ‘best practice’. Dat betekent dat er duidelijk bewijs 

is gevonden voor de integrale benadering in het hoger onderwijs ten aanzien van studentenwelzijn 

(UUK, 2020). 

Conclusie  

In dit onderzoek is gezocht naar de literatuur betreft een effectief onderwijsbeleid voor het 

bevorderen van studentenwelzijn. Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij er is 

gezocht naar de desbetreffende wetenschappelijke literatuur. Binnen visie & strategie spelen vijf 

verschillende spanningsvelden een rol ten aanzien van toetsvormen en studentenwelzijn. Hoewel 

er geen ideale oplossing voor de spanningsvelden is, is het van belang om naar de individuele 

context tijdens proces van toetsvorming te kijken, omdat de studentenpopulatie divers is. Hierbij 

kan men leren van het excellentietraject binnen het hoger onderwijs. Daarbij worden er bij 

bepaalde excellentietrajecten gebruikt gemaakt van een toetsingssysteem waarbij de student en 

docent samen excelleren. Het gaat daarbij om de professionele ontwikkeling van de student en de 

toetsingsvorm is daarop aangepast. Daarnaast gaat het om het welzijn van de student en zou de 
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mening van de student daarom volgens Jones et al. (2020) mee moeten spelen. Verder is 

veerkracht een factor om studentenwelzijn te bevorderen. Studenten die veerkrachtig zijn hebben 

ook een hoger welzijn. Het hoger onderwijs kan veerkracht bevorderen door 

stressmanagementkennis en -strategieën in het eerstejaarscurricula en oriëntatieprogramma’s op te 

nemen en sociale netwerken te bevorderen.  

Binnen de ontwikkelingsomgeving is het creëren van inclusiviteit van belang voor het 

bevorderen van studentenwelzijn. Het hoger onderwijs kan interventies, zoals het bespreken van 

groepsdynamiek en vriendschappen in de klas als interventie aanbieden om het begrip over 

inclusiviteit te vergroten. Daarnaast kan het hoger onderwijs investeren in mindfullness workshops 

om het studentenwelzijn te vergroten. Voor internationale studenten zou een adequate 

schoolomgeving gecreëerd dienen te worden, zodat de diversiteit wordt bevorderd.  

Wat betreft studentenvoorzieningen, medewerkers en impact is er in het onderzoek voor dit 

adviesrapport weinig informatie gevonden. Voor impact is gevonden is de ‘Gezamenlijke Ambitie 

Studentenwelzijn’ opgericht, waarbij het studentenwelzijn op vergelijkbare punten als het 

ontwikkelinstrument wordt aangepakt. Ten aanzien van studentenvoorzieningen kan het hoger 

onderwijs het welzijn van studenten bevorderen door het aanbieden van 

stressmanagementstrategieën. Een vervolg voor het theoretisch onderzoek zou meer informatie 

kunnen verschaffen over deze genoemde punten uit het ontwikkelinstrument.  

Wat betreft het studentenleven blijkt dat studenten die lid zijn van studieverenigingen 

minder kans hebben op het krijgen van psychische klachten. Daarom zou het hoger onderwijs deze 

studieactiviteiten kunnen promoten. Door het groter wordende woningentekort in de 

studentensteden zou het hoger onderwijs samen kunnen werken met studentenhuisvesters.  
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