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Apacheta: “The source where the flow begins”. 

 

Stabiliteit & Flow  
‘Studentenwelzijn is 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’  (Lectoraat Studiesucces, 2017). 
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Quizvragen: 

 

1) Hoeveel % van de Nederlandse studenten geeft aan psychische problemen (gehad) te hebben? (onder 1110 

studenten - 49% geeft aan psychische klachten te hebben (23%) of hebben gehad (26%). 

2) Wat zijn de meest genoemde psychische problemen van studenten? (Stress, depressie, vermoeidheid). 

3) Hoeveel % van de Nederlandse studenten ervaart zodanige stress dat hun privéleven eronder lijdt? (40% - 

landelijke studiedruk enquête). 

4) Hoeveel % van de Nederlandse young professionals geeft aan burnoutklachten te ervaren? (17%) 
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De doelen die het lectoraat binnen de onderzoekslijn studentenwelzijn nastreeft zijn: 

 

1) Onderzoeken uitvoeren, zowel binnen Inholland als buiten Inholland, die bijdragen aan kennis over de 

oorzaken van de psychische problemen onder studenten en de relatie tussen het welzijn van studenten en 

hun studiesucces. Daarin wordt ook de samenwerking met andere onderzoekers opgezocht en zijn we bezig 

met het opzetten van een platform omtrent studentenwelzijn. 

2) Onderzoeken uitvoeren naar de effectiviteit van interventies die ingezet kunnen worden ter bevordering van 

het welzijn van studenten.  

3) Daarnaast is het van belang dat deze kennis op een praktische wijze kan worden toegepast. In 

samenwerking met een kenniskring binnen de hogeschool (studentendecanen, studentenpsychologen, 

slb’ers & studenten) hoopt het lectoraat uiteindelijk studenten en docenten de handvatten te kunnen bieden 

en de begeleiding te kunnen geven die bijdragen aan een vermindering van de psychische problemen die 

studenten ervaren en die het welzijn bevorderen.  

 

 

Lees de onderzoeksagenda via: https://www.inholland.nl/media/16741/onderzoeksagenda-onderzoekslijn-

studentenwelzijn-v10.pdf  
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Lopend onderzoek binnen onderzoekslijn: Stress & bevlogenheid onder 

studenten van Hogeschool Inholland. Resultaten eind april/mei beschikbaar via: 

https://www.inholland.nl/onderzoek/studiesucces/onderzoeksprojecten/  
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Welke (onderzoeks)vragen heeft u o.g.v. studentenwelzijn? 

 
Mocht je een onderzoek o.g.v. studentenwelzijn door het lectoraat willen laten uitvoeren of 

onderzoek opzetten in samenwerking met lectoraat Studiesucces? Zie contactgegevens laatste 

slide. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIseja3OnSAhXGhRoKHbfOC3AQjRwIBw&url=https://www.cics-org.fr/les-actions-2/anticiper-les-besoins-securite-technologies/&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNFleSJh-IYe5AxzpGYRJQU51Ze05Q&ust=1490258739706086
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Meer weten? 
 

www.inholland.nl/onderzoek/studiesucces/onderzoeksprojecten 

 

www.twitter.com/studiesuccesinh 

www.twitter.com/nikkiegubbels  

 

 

 

 

 

 

 

Nikkie Gubbels – Nikkie.Gubbels@inholland.nl  

    

Nadia Piet – contact@NadiaPiet.com   
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