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Inleiding

De overstap naar het hoger onderwijs markeert de 
overgang van de adolescentie naar de opkomende 
volwassenheid, ook wel emerging adulthood 
genoemd.1 Die specifieke ontwikkelingsperiode 
biedt studenten nieuwe groeikansen en uitdagingen 
op het vlak van autonomie, verbondenheid en 
competentie. Studenten genieten van hun toege-
nomen zelfstandigheid. Ze kiezen een nieuwe 
studierichting, gaan op kot en leren hun studietijd 
zelf te reguleren. Ze bouwen een nieuw sociaal 
netwerk uit en leren om vriendschappen uit te 
diepen. Hun competenties worden uitgedaagd 
omdat ze heel wat nieuwe vaardigheden en kennis 
verwerven. 

Hoewel deze intense periode tal van opportuniteiten 
inhoudt, is dit ook een periode met een verhoogde 
kwetsbaarheid voor emotionele problemen.2 Uit 
epidemiologisch onderzoek wereldwijd blijkt dat de 
leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar de meest 
cruciale leeftijdsperiode is om emotionele 
problemen en suïcidaliteit te ontwikkelen en in stand 
te houden.3 Driekwart van alle psychische stoor-
nissen vangen aan vóór de leeftijd van 27 jaar en 
ongeveer de helft start vóór de leeftijd van 21 jaar.4  
Deze bevindingen benadrukken het belang om de 
psychische gezondheid, veerkracht en studiemoti-
vatie van studenten systematisch te monitoren en 
een preventief beleid te ontwikkelen dat emotionele 
problemen voorkomt. 

Systematische monitoring van de psychische 
gezondheid van studenten is een speerpunt van het 
Vlaams beleid Studentenwelzijn.5 Een beleid dat 
stoelt op het public mental health-perspectief, een 
denkkader rond geestelijke gezondheid. Het denk-
kader wordt in toenemende mate gebruikt als 
leidraad voor het vormgeven van een geestelijke 
gezondheids(zorg)beleid in de Vlaamse samenle-
ving, ook binnen de context van het hoger onder-
wijs. Het public mental health-perspectief neemt de 
volledige populatie als uitgangspunt en vertrekt 
vanuit objectieve en wetenschappelijke gegevens 
over de noden op het niveau van de bevolking. De 
nadruk ligt zowel op het vóórkomen (de prevalentie) 
als het voorkómen (de preventie) van geestelijke 
gezondheidsproblemen in de samenleving.6 De 
psychische gezondheid, veerkracht en motivatie 

van jongeren screenen en in kaart brengen is een 
van de zes leidende principes van het denkkader. 

De Welzijnsmonitor heeft als doelstelling een jaar-
lijks en meerjarig evolutief beeld te geven van de 
psychische gezondheid, veerkracht en studiemoti-
vatie van studenten hoger onderwijs, net als de 
factoren die met deze uitkomsten samenhangen. 
Dit beeld is representatief voor alle studenten in het 
hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Op basis 
van de resultaten uit de Welzijnsmonitor kunnen 
specifieke praktijk- en beleidsrelevante actiepunten 
worden geformuleerd. De Welzijnsmonitor wil – op 
een evidence-based en gerichte manier – interven-
ties implementeren en optimaliseren, en/of nieuwe 
beleidsinitiatieven opzetten die aansluiten bij de 
resultaten uit de monitor.

Dit onderzoeksrapport bespreekt de resultaten van 
de eerste uitrol van de Welzijnsmonitor tijdens het 
academiejaar 2022-2023. Het eerste hoofdstuk 
introduceert de kernbegrippen uit het conceptuele 
kader van en de randvoorwaarden voor een duur-
zaam en geïntegreerd mentaal-welzijnsbeleid. 
Hoofdstukken 2 en 3 bespreken respectievelijk de 
methodologie, de studiepopulatie en de hoofdbe-
vindingen. Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies en 
bevat concrete actiepunten voor de periode 2022-
2023 en 2023-2024. De hoofdbevindingen worden 
ook in het dynamische dashboard van het internet-
platform MoodSpace (www.moodspace.be) gepu-
bliceerd. Zo geeft MoodSpace concreet gestalte 
aan de ontwikkeling van een duurzaam, preventief 
beleid geestelijke gezondheid op macro-, meso- en 
micro-niveau.
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Projectaanpak

De Welzijnsmonitor is een initiatief van Vlaams 
Onderwijsminister Ben Weyts. De ontwikkeling, 
implementatie en evaluatie ervan wordt uitgevoerd 
door professor dr. Ronny Bruffaerts (KU Leuven), 
professor dr. Maarten Vansteenkiste (UGent), en 
Valérie Van Hees (Steunpunt Inclusief Hoger Onder-
wijs, SIHO). 

Een klankbordgroep (samengesteld uit het project-
team, de studentenvoorzieningen van de onderwijs-
instellingen, de Vlaamse overheid, de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescholen-
raad en de Vlaamse Vereniging van Studenten) 
ondersteunt de implementatie in de praktijk: Ronny 
Bruffaerts (KU Leuven), Maarten Vansteenkiste 
(UGent), Valérie Van Hees (SIHO), Mathilde Joos 
(HOGENT), Johanna Jacobs (VUB), Joeri Van den 
Brande (EhB), Nathalie Van Den Broeck (AP Hoge-
school), Christine Van Daele (Arteveldehogeschool), 
Elhasbia Zayou (Thomas More), Leen De Wolf 
(Odisee), Sofie Giets (LUCA), Christel Goovaerts 
(KdG), Philip Swerts (UHasselt), Sofie Leekens (PXL), 
Hilde Janssens (UAntwerpen), Karine Van Tricht (KU 
Leuven), Sarah Vermeersch (UGent), Ria Vermote 
(Howest), Manu Nesari (UCLL), Hans Dhondt 
(VIVES), Sylvia Adriaenssens (Antwerp Maritime 
Academy), Jo Breda (Vlaamse Interuniversitaire 
Raad), Esther Holleman (Vlaamse Hogescholen-
raad), Julien De Wit (Vlaamse Vereniging van 
Studenten) en Patrick Willems (Departement Onder-
wijs en Vorming).

De dataverwerking en rapportering gebeurde door 
medewerkers van KU Leuven, Universiteit Gent en 
SIHO: Ronny Bruffaerts (KU Leuven), Maarten 
Vansteenkiste (UGent), Valérie Van Hees (SIHO), 
Leontien Jansen (KU Leuven), Erik Bootsma (KU 
Leuven), Wouter Voorspoels (KU Leuven) en Nele 
Flamant (UGent).   
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1.
Algemeen kader
Psychische 
gezondheid, 
basisbehoeften  
& studiemotivatie 
bij studenten 
Dit hoofdstuk introduceert het begrip ‘psychische gezondheid’ 
en kernbegrippen uit het conceptuele model dat de leidraad vormt  
binnen de Welzijnsmonitor. Ook de randvoorwaarden voor een duurzaam  
en geïntegreerd mentaal-welzijnsbeleid worden geschetst.
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Conceptueel kader

Psychische gezondheid maakt een essentieel en inte-
graal deel uit van de algemene gezondheid. Psychisch 
gezonde studenten voelen zich over het algemeen 
tevreden over hun leven, zijn in staat om te genieten, 
denken positief, beschikken over zin voor initiatief en 
kunnen omgaan met moeilijke situaties.7 Psychische 
ongezondheid uit zich meestal in allerlei psychische 
klachten, zoals slapeloosheid, angst en stress. De 
meeste emotionele problemen zijn mild en van voor-
bijgaande aard. Vaak ontstaan ze als reactie op een 
situatie of gebeurtenis. Psychische klachten kunnen 
zich ontwikkelen tot psychische stoornissen. Bij een 
psychische stoornis, zoals een depressie of een 
angststoornis, houden de klachten langdurig aan en 
hebben ze een duidelijke impact op het dagelijkse 
leven en de omgeving. Tal van persoonlijke en contex-
tuele factoren beïnvloeden de ontwikkeling van 
psychische klachten en stoornissen.8

De Welzijnsmonitor vertrekt vanuit de visie dat 
psychische gezondheid meer inhoudt dan de aan- 
of afwezigheid van psychische klachten en stoor-
nissen. Het theoretische model dat de leidraad 
vormt binnen de monitor staat weergegeven in 
Figuur 1. De monitor brengt zowel positieve als 
negatieve indicatoren van psychische gezondheid in 
kaart. Beide verdienen aandacht. Ook al ervaren 

sommige studenten geen emoties als somberheid 
of eenzaamheid, dat betekent nog niet dat zij boor-
devol energie zitten. We besteden dus niet alleen 
aandacht aan psychische klachten en alcohol en 
-middelengebruik, maar ook aan levenstevreden-
heid en vitaliteit – twee positieve indicatoren van 
psychische gezondheid. 

De monitor meet ook diverse kernconcepten die 
samenhangen met de psychische gezondheid van 
studenten. Aan de inputzijde worden persoonlijke 
factoren gemeten zoals identiteit en perfectionisme, 
naast contextuele factoren zoals het sociaal 
netwerk, de ondersteuning en de waargenomen 
motiverende docentenstijl. De outputzijde focust op 
motivatie en zorggebruik.  

De monitor hanteert een behoefteperspectief 
waarin de fysieke en psychologische basisbe-
hoeften een centrale plaats krijgen. Die fungeren 
namelijk als een motor voor de persoonlijke groei en 
de psychische gezondheid van jongeren. Tegelijk 
hebben ze een signaalfunctie voor kwetsbaarheid 
en voor probleemgedrag bij frustratie.9 In wat volgt, 
worden de kernconcepten uit het conceptuele model 
beknopt geïntroduceerd.

Motor UitkomstenInput

Behoeftebevrediging
en frustratie

Fysieke behoeften 
Psychologische behoeften

ABC-fundament

Psychische gezondheid
Levenstevredenheid, 
veerkracht, vitaliteit

Emotionele problemen  
Psychische stoornissen, 

alcohol - en middelengebruik

Context
ABC-ondersteunend klimaat

Sociale steun
Motiverende docentenstijl

…

Motivatie

Zorggebruik

Individu
Identiteit

Perfectionisme
…

Figuur 1. Conceptueel model Welzijnsmonitor  (Van Hees, Bruffaerts & Vansteenkiste, 2023)
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Kernconcepten  
aan de outputzijde

Psychische gezondheid

De overstap naar het hoger onderwijs is een speci-
fieke ontwikkelingsperiode die studenten nieuwe 
groeikansen biedt op het vlak van autonomie, 
verbondenheid en competentie. Psychisch gezonde 
studenten vertonen een algemene tevredenheid 
over hun leven. Ze hebben zin voor initiatief, 
beschikken over energie en ervaren levenskracht.10  
Ze kunnen in het algemeen ook veerkrachtig 
omgaan met belastende situaties. Veerkracht 
verwijst naar het vermogen om je beter aan te 
passen aan moeilijke situaties dan wat gemiddeld 
kan worden verwacht.11

Hoewel de overstap naar het hoger onderwijs tal 
van opportuniteiten inhoudt, kenmerkt de periode 
zich ook als een kwetsbare periode voor het voor-
komen van emotionele problemen. Zoals blijkt uit 
Figuur 2 is de complexiteit en de ernst van emotio-
nele problemen bij studenten heel verschillend. 
Onderzoek toont aan dat zes op de tien studenten 
geen emotionele problemen ervaren (no risk) en een 
kwart weinig tot milde emotionele problemen heeft 
(low risk). Tien procent ervaart milde tot matige 
emotionele problemen (medium risk) en ongeveer 
vijf procent heeft ernstige emotionele problemen 
(high risk).12   

De meeste emotionele problemen zijn mild en van 
voorbijgaande aard. Vaak ontstaan ze als reactie op 
een situatie of gebeurtenis. Zo ervaren heel wat 
studenten stress voor een examen, en voelt elke 
student zich wel verdrietig bij een onenigheid met een 
vriend.13 Ongeveer één op drie studenten voldoet aan 
de criteria van een psychische stoornis in de laatste 
12 maanden.14 Vaak voorkomende psychische stoor-
nissen zijn internaliserende problemen – ook wel 
common mental disorders genoemd – zoals een 
angststoornis of depressie. Externaliserende 
problemen houden verband met gebrekkige impul-
scontrole, zoals aandachts- en concentratiestoor-
nissen, agressiegerelateerde stoornissen, binge 
drinking, middelengebruik en zelfverwondend 
gedrag.15 Psychische stoornissen komen bij studenten 
ook vaak samen voor. Die comorbiditeit leidt tot 
hogere én andere zorgnoden.16

Zorggebruik

De monitor focust ook op het zorggebruik van 
studenten met psychische problemen omdat het 
merendeel van hen geen nood aan behandeling 
ervaart.17 De belangrijkste redenen waarom 
studenten met psychische problemen geen hulp 
zoeken, zijn van cognitieve aard. Heel wat studenten 
beseffen niet (ten volle) dat ze kampen met een 
psychische stoornis. Of ze zijn ervan overtuigd dat 
ze hun problemen zelf kunnen of moeten oplossen. 
Andere redenen waarom studenten geen hulp 
zoeken: ze weten niet waar ze terechtkunnen, ze 

Figuur 2. Voorkomen emotionele problemen studenten hoger onderwijs (Bruffaerts, 2016)

~60%

~25%

~10%

~5%

Geen
emotionele problemen

Weinig tot milde
emotionele problemen

Milde tot matige
emotionele problemen

Ernstige
emotionele problemen
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koesteren onjuiste ideeën over wat een behandeling 
kost, ze hebben schrik voor het stigma dat met het 
zoeken en krijgen van hulp gepaard gaat, of ze 
maken zich zorgen over een mogelijke negatieve 
invloed op hun academische loopbaan. Tot slot zijn 
er ook nog logistieke redenen zoals een gebrek aan 
tijd. 

De (voornamelijk cognitieve) attitudes leiden ertoe 
dat heel wat studenten met psychische problemen – 
ook ernstige – geen ondersteuning zoeken of krijgen, 
en dus ook niet in de hulpverlening terecht komen. In 
de literatuur heet dit fenomeen de treatment gap of 
de behandelkloof voor emotionele problemen en 
psychische stoornissen. Op jaarbasis zouden zeven 
op de tien jongeren – in de praktijk zijn dat 69.000 
jongeren in Vlaanderen – met een stoornis geen 
behandeling krijgen. Maar naast de behandelkloof 
zijn er ook studenten met milde klachten die net te 
snel naar de hulpverlening worden doorverwezen en 
dus te hooggespecialiseerde hulp inroepen. Dat zet 
de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg 
onnodig onder druk. In de literatuur heet dat overmet 
need of overbehandeling.18   

Studiemotivatie

Een belangrijke factor gelinkt aan het welbevinden 
en studiesucces van studenten is de studiemoti-
vatie. Motivatie is de drijfveer of beweegreden om 
actie te ondernemen of vol te houden. Studiemoti-
vatie verwijst naar de redenen waarom studenten 

zich inzetten voor hun studie. De Zelfdeterminatie-
theorie, een sterk onderzochte en gevalideerde 
theorie over motivatie en welbevinden, onderscheidt 
verschillende types motivatie.19   

Autonome motivatie of ‘goesting’ verwijst naar 
studeren vanuit een innerlijke gedrevenheid. De 
student is spontaan geboeid of uitgedaagd door 
het studiemateriaal of vindt de leerstof en studies 
zinvol of waardevol. 

Gecontroleerde motivatie of ‘moet-ivatie’ heeft 
te maken met druk. Een student die hoog scoort op 
gecontroleerde motivatie zet zich in voor de studies 
omdat dit nu eenmaal zo hoort. Die druk kan van 
buitenaf komen, zoals bij studenten die zich 
inspannen om hun ouders niet teleur te stellen of 
hun waardering te verkrijgen. Maar het kan ook 
gaan om interne druk, zoals bij studenten die vinden 
dat ze moeten bewijzen dat ze verstandige of voor-
beeldige studenten zijn, of die zich schuldig voelen 
als ze niet 100% hun best doen.

Amotivatie of ‘de-motivatie’ verwijst naar een 
gebrek aan motivatie. Terwijl er bij gecontroleerde 
en autonome motivatie de intentie is om te studeren, 
ontbreekt in dit geval elke motivatie om zich in te 
zetten voor de studies. Studenten voelen zich 
bijvoorbeeld niet in staat om een gewenst resultaat 
te boeken, of ze waarderen de studies onvoldoende.

De studiemotivatie is dynamisch: ze verschilt van 

Figuur 3. Types motivatie (Vansteenkiste & Soenens, 2015)

Gecontroleerde 
motivatie ‘moet- ivatie’
studeren vanuit interne 
of externe druk

Autonome
motivatie ‘goesting’
studeren vanuit een 
innerlijke gedrevenheid

Amotivatie
‘de-motivatie’
een gebrek aan drijfveer 
om te studeren

Ik span me in voor mijn 
studies omdat ik de leerstof 
interessant vind.

Ik span me in voor mijn 
studies omdat ik nieuwe 
dingen wil bijleren.

Ik span me in voor mijn 
studies om mijn ouders niet 
teleur te stellen.

Ik span me in voor mijn 
studies omdat ik me moet 
bewijzen.

Ik span me niet in voor mijn 
studies omdat ik de leerstof 
niet nuttig vind.

Ik span me niet in voor mijn 
studies omdat ik toch niet zal 
slagen.
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vak tot vak en van tijd tot tijd.20 Zo kunnen studenten 
het ene opleidingsonderdeel zinvol vinden (auto-
nome motivatie), maar twijfelen of ze wel in staat 
zijn om te slagen voor een ander opleidingsonder-
deel (demotivatie). Terwijl in het academiejaar de 
autonome motivatie sterker voorkomt, neemt 
gecontroleerde motivatie toe tijdens de blok- en 
examenperiode.21 

Studenten zijn bovendien niet óf autonoom óf 
gecontroleerd gemotiveerd. Vaak vertonen ze een 
mix van meerdere motivatietypes.22  Dat is 
bijvoorbeeld het geval wanneer studenten leerstof 
verwerken uit interesse (autonome motivatie), maar 
ook weten dat ze bij slechte resultaten onverbidde-
lijk moeten stoppen met de studies (gecontroleerde 
motivatie). Het ideale motivatieprofiel combineert 
een hoge mate van zin of ‘goesting’ (autonome 
motivatie) om te studeren en een lage mate van 
studiedruk of ‘moet-ivatie’. Autonome motivatie 
blijkt het meest gewenste type motivatie en voor-
spelt hoe zelfstandig en grondig studenten hun 
studies aanpakken. Zo maken autonoom gemoti-
veerde studenten gebruik van meer diepgaande 
verwerkingsstrategieën, plannen ze hun studiewerk 
beter in, en houden ze zich daar ook beter aan. Als 
studenten moeilijkheden ondervinden, dan weten ze 
er op een veerkrachtiger manier mee om te gaan. 
Zo zien ze negatieve ervaringen eerder als leer-
kansen dan als redenen om af te haken. Gecontro-
leerde motivatie en demotivatie voorspellen deze 
gunstige uitkomsten niet, wel integendeel. Studenten 
met gecontroleerde motivatie of demotivatie stellen 
het studeren langer uit, rapporteren meer emotio-
nele problemen en haken sneller af.23  De autonome 
motivatie van studenten wordt versterkt als ze zich 
autonoom, verbonden en competent voelen tijdens 
hun studies. Behoeftebevrediging vormt zowel de 
motor van duurzame motivatie als welbevinden.24 
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Het behoefteperspectief 

Psychologische basisbehoeften

De psychologische basisbehoeften krijgen een 
centrale plaats in de Welzijnsmonitor. Zoals planten 
zonlicht, water en mineralen nodig hebben om te 
kunnen bloeien, zo hebben mensen autonomie, 
verbondenheid en competentie nodig. Die drie 
basisbehoeften zijn psychologisch van aard en 
vormen samen het ABC-fundament.25   De Psycholo-
gische Basisbehoeften Theorie, een subtheorie die 
centraal staat binnen de Zelfdeterminatietheorie, 
stelt dat de bevrediging van de psychologische 
basisbehoeften essentieel is voor de persoonlijke 
groei en psychische gezondheid. Dat is het geval 
voor iedereen – jong of oud, man of vrouw, Aziaat of 
Europeaan. Deze psychologische behoeften zijn dus 
universeel belangrijk.26 

Autonomie verwijst naar de ervaring van de 
studenten om zichzelf te kunnen zijn in denken, 
handelen en voelen. Ze voelen zich vrij om een 
mening te uiten en zelf keuzes te maken. Wat ze 
voorstellen en voelen, wordt serieus genomen. Ze 
kunnen authentiek handelen. Ze ervaren autonomie 
bij het maken van alledaagse keuzes, zoals een 
invulling geven aan het weekend. Maar het gaat ook 
over grotere keuzes op scharniermomenten in het 
leven zoals een studierichting selecteren, al dan niet 
op kot gaan of zelf een levenspartner kiezen.  

Als aan die behoefte is voldaan, kunnen studenten 
zichzelf zijn en authentiek functioneren. Is dat niet 
het geval, dan voelen de student ze zich gekortwiekt 
en onder druk gezet.

Verbondenheid verwijst naar het ervaren en het 
ontwikkelen van een warme, hechte band met anderen. 
Studenten voelen verbondenheid als ze iets voor 
iemand betekenen of als ze bij een groep horen; bij een 
familie, studentenvereniging of vriendengroep bijvoor-
beeld. Een student kan zich verbonden voelen dankzij 
alledaagse dingen zoals een leuke babbel of door 
berichtjes te sturen en te krijgen. Maar verbondenheid 
gaat ook over grotere zaken zoals voor een zieke ouder 
zorgen of een positieve bijdrage leveren aan het 
klimaat. Is die behoefte vervuld, dan ervaren studenten 
dat anderen om hen geven en voor hen zorgen. Tegelijk 
leidt het zorg dragen voor anderen ook tot een grotere 
verbondenheid. Zijn studenten gefrustreerd op dat 
vlak, dan voelen ze zich eenzaam en geïsoleerd.

Competentie verwijst naar de behoefte van de 
studenten om zich bekwaam te voelen in wat ze 
doen. Ook competentie uit zich zowel in alledaagse 
als in grotere levensaspecten, van een lekkere maal-
tijd koken tot studeren en slagen voor een (rij)
examen. Is die behoefte vervuld, dan ontplooien 
studenten vaardigheden en bereiken ze de doelen 
die ze voor ogen hebben. Bij frustratie twijfelt een 
student niet alleen ernstig aan de bekwaamheid om 
doelen te realiseren, er leeft ook het gevoel van falen.

Figuur 4. Psychologische basisbehoeften (Vansteenkiste & Soenens, 2015)

AUTONOMIE VERBONDENHEID COMPETENTIE

A B C

Vrijwillig mogen denken, 
voelen en handelen 

Warme, authentieke band 
ervaren met anderen

Gewenste doelen bereiken, 
zich bekwaam voelen

Ik kan mezelf zijn

Ik moet iemand zijn die 
ik niet wil zijn

Ik voel me verbonden

Ik sta er alleen voor

Ik kan mezelf ontplooien

Ik voel me gefaald 
in wat ik doe
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Veelvuldig internationaal onderzoek toont aan dat 
wanneer de drie psychologische basisbehoeften, 
het ABC-fundament, vervuld worden, de kans groot 
is dat mensen aangeven zich ‘goed in hun vel te 
voelen’. Ze hebben meer energie, stellen zich flexibel 
en veerkrachtig op en realiseren beter hun 
groeipotentieel.27  In dat opzicht vormt de ABC-be-
vrediging de motor voor groei (zie Figuur 1). Door 
hun wezenlijke en zelfs noodzakelijke rol voor de 
persoonlijke groei en het psychisch welbevinden van 
jongeren, worden de ABC-ervaringen ook wel 
omschreven als de vitamines voor groei.28 

Wanneer de basisbehoeften ondermijnd en dus 
gefrustreerd raken, voelen studenten zich vaak 
minder goed en worden ze kwetsbaar voor emotio-
nele problemen.29 Onvervulde behoeften hangen 
samen met een grotere kans op eetbuien, angst- en 
stressklachten, en depressieve symptomen.30  
Behoeftefrustratie voorspelt niet alleen het voor-
komen van diverse emotionele problemen, maar 
ook hun onderlinge samenhang en evolutie door de 
tijd heen. In dat opzicht fungeert de behoeftefrus-
tratie  als een transdiagnostisch proces.31

Studenten kunnen hun basisbehoeften vervuld zien 
in het ene levensdomein (vrije tijd bijvoorbeeld), 
maar niet in een ander levensdomein (zoals school-
werk). Omdat de online wereld een belangrijke rol 
speelt in het leven van studenten, is er groeiende 
aandacht voor de unieke rol van ABC-ervaringen in 
de online zowel als in de offline wereld. Kunnen die 
ervaringen psychische gezondheid voorspellen? 
Zoeken studenten soms compensatie in de online 
wereld voor hun gebrekkige behoeftebevrediging in 
de offline wereld? De Welzijnsmonitor brengt dan 
ook zowel on- als offline-ervaringen van het 
ABC-fundament in kaart. 

De vervulling van die drie psychologische basisbe-
hoeften speelt een rol in belastende en onzekere 
tijden, zoals de coronapandemie, maar ook in meer 
ontspannen en aangename periodes, zoals vakan-
ties.32  Omdat in het weekend en in de vakantie de 
basisbehoeften van studenten meer voldaan zijn, 
voelen studenten zich op die ogenblikken meer 
tevreden met hun leven.33

Fysieke basisbehoeften

Naast de psychologische basisbehoeften hebben 
mensen ook fysieke basisbehoeften. Ze moeten 
voldoende kunnen eten en drinken, willen gevrij-
waard blijven van fysieke bedreiging (zoals crimina-
liteit) en hebben nood aan voldoende en 
kwaliteitsvolle nachtrust. De monitor focust op 
diverse gezondheidsaspecten en slaapkwaliteit. 
Studenten die over meer vrijheid beschikken om hun 
eigen slaappatroon te reguleren, blijken vatbaarder 
voor een verstoord slaappatroon.34  Verstoorde 
slaap voorspelt diverse negatieve uitkomsten, zoals 
verminderde concentratie en fysieke en psychische 
klachten en werd, net als de psychologische 
behoeften, naar voren geschoven als een transdiag-
nostische kwetsbaarheidsfactor.35  

Psychologische en fysieke behoeften vertonen een 
onderlinge samenhang en beïnvloeden elkaar 
wederzijds. Zo blijkt dat behoeftefrustratie via stress 
een verstoord slaappatroon voorspelt bij 
studenten.36  Meer zelfs: de reden waarom studenten 
in blok- en examenperiodes meer verstoorde slaap 
rapporteren, hangt samen met hun sterkere behoef-
tefrustratie in deze periode.37 Behoeftefrustratie 
speelt niet alleen een rol over langere tijdsperiodes, 
maar ook op dagelijkse basis, en voorspelt een 
minder kwaliteitsvolle nachtrust.38 Omgekeerd blijkt 
verstoorde slaap gepaard te gaan met meer 
ochtendvermoeidheid, die de bevrediging van 
basisbehoeften die dag in de weg staat. Als het 
tekort aan slaap toeneemt, worden deze effecten 
duidelijker zichtbaar.39  
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Kernconcepten 
aan de inputzijde 

Identiteit

De Welzijnsmonitor meet ook de identiteitsontwik-
keling met specifieke focus op het studiekeuze-
proces. In de overstap naar het hoger onderwijs 
krijgen jongeren heel wat kansen om hun identiteit 
verder te ontplooien. Een studie, beroep, partner en 
woonplek selecteren zijn scharnierkeuzes waarbij ze 
hun identiteit vormgeven. Wie grondig nadenkt over 
persoonlijke waarden (‘Wat vind ik belangrijk?’; 
‘Waar sta ik voor?’), doelen (‘Waar wil ik naartoe?’; 
‘Wat wil ik bereiken?’) en interesses (‘Wat vind ik 
interessant?’; ‘Wat boeit me?’), ontwikkelt een stevige 
identiteit. Om het met een metafoor te stellen, 
jongeren beschikken over een ‘intern kompas’ dat ze 
toelaat om door het leven te navigeren.40 

Dit ‘interne kompas’, afgebeeld in Figuur 5, vervult 
drie belangrijke functies. Het helpt bij het maken 
van nieuwe (identiteits)keuzes. Het zorgt ervoor dat 
jongeren nieuwe uitdagingen blijvend aftoetsen aan 
hun interne kompas, en gemaakte keuzes waar 
nodig bijstellen. En het stelt hen in staan om veer-
krachtig te reageren in moeilijke situaties. Jongeren 
die grondig nadenken over welke waarden ze 
belangrijk vinden, welke doelen ze nastreven en wat 
hun oprecht boeit, en daar ook naar weten te 
handelen, ontwikkelen een stevig intern kompas. 
Dat komt de bevrediging van hun psychologische 
behoeften, hun studiemotivatie en hun welbevinden 
ten goede.41 Jongeren die niet zoveel tijd namen om 
over deze zaken na te denken, voelen vaker twijfel 
en hebben meer de neiging om belangrijke keuzes 
uit de weg te gaan. Het interne kompas van jongeren 
kan onvoldoende ontwikkeld zijn, of jongeren 
kunnen twijfelen tussen verschillende identiteitsop-
ties. Jongeren met identiteitsverwarring krijgen 
moeilijk zicht op welke richting ze uit willen in het 
leven. Ze voelen vaker twijfel en hebben de neiging 
om belangrijke keuzes uit de weg te gaan in plaats 
van ze te exploreren en zich erin te verdiepen. 
Jongeren met identiteitsverwarring voelen zich 
vaak minder goed in hun vel en zijn kwetsbaar voor 
emotionele problemen.42 

W a a r d e n

D
o
el

e
n I n

t e
r
e
s
s
e
s

Figuur 5.  

Het intern kompas (Vansteenkiste & Soenens, 2015)
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De studiekeuze van studenten kan sterk aansluiten 
bij dit ‘interne kompas’ of er eerder van vervreemd 
zijn. Dat blijkt zowel uit de redenen waarom ze een 
studierichting verkiezen als de doelen die ze met die 
richting willen bereiken. Als studenten een auto-
noom gemotiveerde studiekeuze maken, dan is die 
authentiek van aard. De studiekeuze sluit aan bij het 
interne kompas. Zo kan een student vanuit een 
passie voor Nederlands toegepaste taalkunde 
kiezen. Maar studenten kunnen ook onder druk een 
studierichting kiezen, om hun ouders te plezieren 
bijvoorbeeld. 

Ook wat studenten professioneel willen bereiken 
kan vervat zijn in de doelen die ze via hun studie 
ambiëren. Zo vinden sommige studenten het 
belangrijk om in hun job anderen iets te bij te leren 
of iets voor de samenleving te betekenen, terwijl 
andere vooral veel centen willen verdienen. Het 
soort doelen die studenten nastreven, kan dan meer 
intrinsiek of extrinsiek van aard zijn. Als studenten 
een autonome studiekeuze maken en intrinsieke 
doelen ambiëren, dan zijn ze meer tevreden over 
hun studiekeuze en er beter voor gemotiveerd dan 
wanneer ze een gecontroleerd gemotiveerde keuze 
maken en extrinsieke doelen nastreven. Hun interne 
kompas fungeert als een leidraad bij het maken van 
keuzes, waardoor de studenten vanuit een sterkere 
innerlijke gedrevenheid hun studie aanpakken.43 Dat 
komt hun basisbehoeften, welzijn en de academi-
sche prestaties ten goede. De Welzijnsmonitor 
focust specifiek op het waarom van de studiekeuze, 
welke doelen studenten willen realiseren en hoe 
tevreden ze zijn met de keuzes die ze maakten.44 

Perfectionisme

Perfectionistische jongeren leggen zichzelf heel 
hoge doelen op, streven soms zelfs naar een fout-
loos parcours en zijn bijzonder kritisch voor zichzelf. 
Perfectionisme kan voorkomen in elk aspect van het 
leven.45 Jongeren zijn voornamelijk perfectionistisch 
in de domeinen waar ze belang aan hechten, zoals 
hun studies, hobby’s, sociale relaties of hun uiterlijk. 
Perfectionisme hoeft niet op alle levensdomeinen 
samen voor te komen. Zo kan een student perfectio-
nisme nastreven op het vlak van de studies, maar 
tegelijk ook een enorme sloddervos zijn die de 
studentenkamer niet op orde krijgt.46

Perfectionisme kan verschillende gedaantes 
aannemen, waarbij niet elke vorm van perfectio-
nisme even problematisch is. Eén centraal aspect 
van perfectionisme is in elk geval de neiging om 
zichzelf hoge doelen op te leggen. Dat soort presta-
tiegericht perfectionisme is niet noodzakelijk 
nadelig. Zeker wanneer jongeren er vrijwillig voor 
kiezen om hoge doelen voorop te stellen en daar 
helemaal achterstaan, kan prestatiegericht perfec-
tionisme zelfs hand in hand gaan met self-efficacy, 
goede academische vaardigheden en prestaties, 
weinig uitstelgedrag, en minder depressieve symp-
tomen.47 Prestatiegericht perfectionisme kan wel 
een probleem vormen wanneer een student zichzelf 
hoge doelen oplegt vanuit druk of angst om zichzelf 
of anderen teleur te stellen. Op dat moment dreigt 
prestatiegericht perfectionisme gepaard te gaan 
met zelfkritisch perfectionisme, een tweede vorm 
van perfectionisme die gekenmerkt wordt door rigi-
diteit in het nastreven van extreem hoge doelen, 
zwart-witdenken waarbij de geringste fout 
gelijkstaat aan een volledige mislukking, en een 
tendens om zichzelf ongenadig hard te beoordelen 
na falen. Zelfkritisch perfectionisme hangt samen 
met heel wat problemen, zowel op emotioneel vlak 
(zoals angst en depressie), sociaal vlak (zich afzon-
deren of aanklampend zijn bijvoorbeeld) als 
gedragsmatig vlak (zoals proportioneel te veel tijd 
steken in zaken, uitstelgedrag of vermijdingsge-
drag). De kern van deze vorm van perfectionisme is 
dat jongeren hun zelfwaarde sterk vastkoppelen 
aan het behalen van hoge standaarden. Prestaties 
worden de graadmeter of ze al dan niet tevreden 
mogen zijn over zichzelf. Bij goede prestaties voelen 
ze zich tijdelijk  waardevol en tevreden met zichzelf. 
Mindere prestaties daarentegen beschouwen ze 
niet als leerkansen, maar als  faalervaringen. Het 
falen voelt dan – vanuit een vorm van bijtende zelf-
kritiek – ook aan als een persoonlijk falen. Gedachten 
als ‘ik ben waardeloos’ steken vaker de kop op. De 
beide vormen van perfectionisme staan dus niet los 
van elkaar. Prestatiegericht perfectionisme kan op 
een bepaald moment omslaan in zelfkritisch perfec-
tionisme wanneer jongeren hun zelfwaarde op een 
voorwaardelijke manier vastkoppelen aan het 
behalen van hoge standaarden.48 
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Zelfkritisch perfectionisme bij jongeren verhoogt de 
kans op allerlei emotionele problemen en gezond-
heidsproblemen, zoals hoofdpijn, academische 
burn-out, slapeloosheid, angst en depressieve 
symptomen. Daarnaast kan het psychische 
problemen, zoals angststoornissen, depressie of 
eetstoornissen in stand houden. In dat opzicht 
wordt zelfkritisch perfectionisme ook als een trans-
diagnostische risicofactor beschouwd.49  

Er is ook niet één reden waarom iemand perfectio-
nistisch is. Perfectionisme is een multidimensioneel 
construct met zowel interpersoonlijke als persoon-
lijke aspecten dat wordt beïnvloed door een complex 
samenspel tussen genetische kwetsbaarheid en 
socialisatie. Naast persoonlijke aspecten speelt 
druk uit de omgeving bijvoorbeeld een belangrijke 
rol. Hoge verwachtingen en kritiek van ouders gaan 
vaker gepaard met een hogere mate van perfectio-
nisme bij de jongere.50 Goede vaardigheden op het 
vlak van problemen oplossen, sociale relaties en 
een veilig zelfwaardegevoel met een goede dosis 
zelfmededogen zijn voorbeelden van protectieve of 
beschermende factoren die de negatieve effecten  
van zelfkritisch perfectionisme (gedeeltelijk) kunnen 
bufferen.51 

Er is evidentie dat zowel prestatiegericht als zelfkri-
tisch perfectionisme de laatste jaren meer voorkomt 
bij jongere generaties.52 De Welzijnsmonitor meet 
zowel vormen van perfectionisme waarbij het 
nastreven van persoonlijke standaarden centraal 
staat, als vormen van zelfkritisch perfectionisme, 
met een focus op negatieve zelf-evaluatie. Ook de 
mate waarin studenten hoge verwachtingen en 
kritiek van hun ouders ervaren, wordt bevraagd.53 

ABC-ondersteunend klimaat

Psychische klachten en stoornissen gaan vaak 
gepaard met negatieve uitkomsten op academisch 
vlak (zoals verminderde academische prestaties, 
het stopzetten van studies) en sociaal vlak (minder 
hechte relaties).54 Inzicht in de factoren die psychi-
sche stoornissen kunnen bufferen en reduceren, is 
dan ook cruciaal. De fysieke en psychologische 
basisbehoeften zijn een motor voor de persoonlijke 
groei en de psychische gezondheid, motivatie en 
veerkracht van jongeren. Tegelijk hebben ze een 
signaalfunctie voor kwetsbaarheid voor probleem-

gedrag in geval van frustratie. Daarom is het 
belangrijk om een ondersteunend leer- en leefkli-
maat te creëren waarin onder meer het ABC van 
studenten wordt gevoed. Globaal betekent dit dat 
studenten inspraak krijgen (autonomie-ondersteu-
ning), de nodige structuur en houvast wordt 
geboden (competentie-ondersteuning) en een 
warme, zorgzame omgeving wordt gecreëerd 
(verbondenheid-ondersteuning).55 

Studenten die zich goed verbonden weten met de 
onderwijsinstelling bijvoorbeeld, zijn dubbel zoveel 
beschermd tegen de ontwikkeling van een psychi-
sche stoornis.56 Niet-studenten vertonen in vergelij-
king met studerende leeftijdsgenoten een hogere 
prevalentie van psychische stoornissen.57 Ook 
contextaspecten zoals de stijl van docenten bepalen 
of het ABC van studenten al dan niet gevoed wordt. 
Docenten die een autonomie-ondersteunend en 
goed gestructureerde docentenstijl hanteren, 
bevorderen de autonome motivatie, betrokkenheid 
en het welzijn van studenten.58 Als docenten heel 
dwingend of chaotisch handelen, dan worden de 
drie psychologische basisbehoeften van studenten 
actief ondermijnd. Dit werkt gecontroleerde moti-
vatie of demotivatie in de hand.59 

Aan de contextuele inputzijde meet de monitor - 
naast de waargenomen docentenstijl – andere 
aspecten van een ondersteunend ABC-klimaat, 
zoals de mate waarin studenten steun ervaren van 
diverse actoren als docenten, studiebegeleiders en 
medestudenten. Aandacht gaat daarnaast naar de 
mate waarin ze het ondersteuningsaanbod van de 
onderwijsinstelling kennen, ondersteuning opnemen 
binnen de onderwijsomgeving en in welke mate ze 
zich eerlijk en rechtvaardig behandeld voelen binnen 
de onderwijsinstelling. De monitor brengt tot slot de 
grootte van het sociaal netwerk en steunfiguren in 
kaart.   
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Het public mental 
health-perspectief 

Een wetenschappelijk kader  
in de gezondheidszorg

Het public mental health-perspectief vormt het 
uitgangspunt van het Vlaams beleid Studentenwel-
zijn. Het is een wetenschappelijk denkkader rond 
geestelijke gezondheid dat in toenemende mate de 
leidraad vormt voor het ontwikkelen van een duur-
zaam en geïntegreerd beleid voor geestelijke 
gezondheid(szorg) in een maatschappij; in Vlaan-
deren ook binnen de context van het hoger onder-
wijs. Het public mental health-perspectief neemt de 
volledige populatie als uitgangspunt, vertrekt vanuit 
objectieve en wetenschappelijke gegevens over de 
noden op het niveau van de bevolking en legt zowel 
de nadruk op het vóórkomen (de prevalentie) als het 
voorkómen (de preventie) van geestelijke gezond-
heidsproblemen in de samenleving.60 Een specifieke 
toevoeging binnen een Vlaamse context vormt het 
vindplaatsgericht werken. Het denkkader focust 
niet zozeer op de consultatieruimte van de psycho-
loog of psychiater, maar focust op adequate inter-
venties op en gerichte zorgtoeleiding naar 
vindplaatsen: plaatsen waar de ontwikkeling en/of 
het voorkomen van psychische stoornissen en/of 
problemen zich effectief voordoen, zoals scholen en 
ontmoetingsplaatsen in de vrije tijd.61 De preven-
tieve interventies willen de veerkracht van de popu-
latie bevorderen en zo het aantal individuen 
verminderen dat een potentieel risico draagt op 
emotionele problemen en stoornissen. Het 
versterken van de veerkracht vormt namelijk een 
buffer tegen emotionele problemen als individuen 
toch worden geconfronteerd met risicofactoren, 
zoals de coronapandemie.62 

Zes leidende principes

Een public mental health-benadering omvat zes 
bouwstenen. Het zijn leidende principes, die met 
elkaar verweven zijn. Toegepast op het hoger onder-
wijs zijn de bouwstenen:

Principe 1: zet in op preventie en vroegdetectie. 
De psychische gezondheid, veerkracht en motivatie 
van de studentenpopulatie screenen en in kaart 
brengen is cruciaal. Zo kunnen risicosignalen bij 
studenten vroegtijdig worden gedetecteerd en 
preventieve acties worden ondernomen om erger te 
voorkomen. 

Principe 2: zet in op de gezondheidsbevorde-
ring voor elke student. Vanuit een public mental 
health-perspectief verdienen niet uitsluitend 
studenten met ernstige emotionele problemen 
ondersteuning. De grootste gezondheidswinst op 
het niveau van de populatie kan net geboekt worden 
via het bevorderen en het promoten van de fysieke 
basisbehoeften, de positieve mentale gezondheid, 
de veerkracht en motivatie van alle studenten. Dus 
ook zij die weinig of zelfs geen emotionele problemen 
ervaren. De aandacht verschuift met andere 
woorden van risicostudenten en psychische stoor-
nissen naar de psychische gezondheid van de 
gehele studentenpopulatie, en daarmee naar inter-
venties die de veerkracht en de mental health 
literacy van alle studenten bevorderen.

Principe 3: voorzie een gediversifieerd (zorg)
aanbod. Het is cruciaal om een gediversifieerd 
aanbod van (preventieve) interventiestrategieën uit 
te rollen dat aansluit op de noden van alle lagen van 
studenten (‘no risk’, ‘low risk’, ‘medium risk’ en ‘high 
risk’). Door het beperkte hulpzoekgedrag en zorg-
gebruik van studenten is specifieke aandacht voor 
de uitrol van een laagdrempelig (zorg)aanbod op 
vindplaatsen cruciaal. Zo kunnen mogelijke drem-
pels om hulp te zoeken worden gereduceerd.

Principe 4: monitor en evalueer het welzijn en de 
geïmplementeerde strategieën en beleid. Naast 
vroegdetectie en screening van de psychische gezond-
heid, veerkracht en motivatie is het cruciaal om 
evidence-based interventies te implementeren. De 
interventies doorstaan dus de toets van de weten-
schappelijkheid: ze worden regelmatig geëvalueerd 
en, indien nodig, bijgestuurd. De systematische moni-
toring van de psychische gezondheid, veerkracht en 
motivatie van studenten laat ook toe om accenten te 
leggen bij de keuze van interventie-ontwikkeling. Zo 
ontstaat een sterkere samenhang tussen de gedetec-
teerde welzijnsnoden van studenten, de geboden 
interventies en het bredere welzijnsbeleid. 
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Principe 5: investeer in een ABC-ondersteunend 
klimaat. Omdat fysieke en psychologische basis-
behoeften de motor vormen voor groei én een 
signaalfunctie hebben voor kwetsbaarheid voor 
probleemgedrag in geval van frustratie, is het van 
wezenlijk belang om een behoefte-ondersteunend 
leer- en leefklimaat te voorzien waarin het ABC van 
studenten wordt ondersteund. Globaal betekent dit 
onder meer dat studenten inspraak krijgen (autono-
mie-ondersteuning), de nodige structuur en houvast 
wordt geboden (competentie-ondersteuning) en er 
een warme zorgzame omgeving wordt gecreëerd 
waarin verbondenheid centraal staat (verbonden-
heid-ondersteuning).63 

Principe 6: betrek de volledige gemeenschap 
zodat er een community of caring ontstaat. 
Mentaal welzijn en de gezondheidsbevordering zijn 
allebei een gemeenschapsgoed dat wordt bevor-

derd en beschermd vanuit de volledige gemeen-
schap. Het is cruciaal dat diverse actoren en 
sectoren op diverse niveaus, met name het micro-, 
meso- en macroniveau vanuit een community of 
caring-aanpak samenwerken om zo gezamenlijk de 
gezondheidswinst te bereiken.

Diverse niveaus van samenwerking

Figuur 6 toont de diverse niveaus van samenwer-
king. Het microniveau verwijst naar het directe 
aanbod van diensten op het vlak van welzijn ten 
aanzien van de studenten, zowel formeel als infor-
meel. Het mesoniveau verwijst naar de randvoor-
waarden die op een systeem- of organisatieniveau 
op orde moeten zijn om het aanbod op microniveau 
optimaal uit te rollen. Het macroniveau verwijst 
naar het strategieniveau, zoals de wet- en regelge-
ving en de bekostiging van zorg en onderwijs.

Figuur 6. Community of caring: samenwerking diverse niveaus (Van Hees, Bruffaerts & Vansteenkiste, 2023)
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Het microniveau focust op het operationele 
niveau waarbij de ondersteuningsbehoeften van de 
student en de directe omgeving centraal staan. Het 
is cruciaal om een gediversifieerd aanbod van 
(preventieve) interventiestrategieën uit te rollen dat 
aansluit op de noden van alle lagen van studenten 
(‘no risk’, ‘low risk’, ‘medium risk’ en ‘high risk’).  
Dit impliceert dat voor elk strata kwaliteitsvolle en 
passende interventie(s) moeten worden uitgerold, 
zowel vanuit het onderwijs als vanuit de geestelijke 
gezondheidszorg. Figuur 7 toont een overzicht van 
minimale interventies die op het niveau van de 
studentenpopulatie nodig zijn. 

De interventies van een hoger risiconiveau zijn addi-
tioneel aan degene van een lager niveau, zodat de 
interventies complexer en uitgebreider zijn in functie 
van het risico. Het public mental health-perspectief 
impliceert dat de bovengenoemde acties tegelijk 
worden geïmplementeerd. De aanpak is dus eerder 
alomvattend en functioneert als een package deal. 
Op het niveau van de hogeschool en universiteit 
hebben de studentenvoorzieningen - ook wel stuvo 
genoemd - een rijk aanbod van interventies op het 
vlak van mentaal welbevinden voor studenten 
uitgebouwd, zowel preventief als curatief.  Op instel-
lingsniveau fungeren ze als een stuwende kracht om 
hun aanbod samen met diverse diensten, oplei-
dingen, studenten en professionele zorgverleners te 
realiseren. 

Het mesoniveau verwijst naar het voorwaarden-
scheppend niveau met focus op het creëren van 
de randvoorwaarden die op een systeem- of orga-
nisatieniveau op orde moeten zijn om het aanbod 
op microniveau zo optimaal mogelijk uit te rollen. 
Op het mesoniveau van een organisatie (zoals een 
centrum geestelijke gezondheidszorg, een universi-
teit of een hogeschool) betekent dit dat het instel-
lingsbestuur treffende structuren en 
randvoorwaarden voorziet, zodat de diverse actoren 
op het microniveau toegankelijke en passende 
kwalitatieve empirisch onderbouwde interventies 
kunnen uitrollen en garanderen voor de student. 
Professionaliseringsinitiatieven aanbieden voor 
diverse actoren is daarbij cruciaal. Het gaat hierbij 
over vormingen voor studentenpsychologen en 
studentenbegeleiders, maar ook voor docenten, 
campusmedewerkers en ook studenten die in nauw 
contact staan met studenten. Het trainen van alle 
personeelsleden om signalen van psychische 
problemen bij studenten vroegtijdig te herkennen en 
ze bespreekbaar te maken (gatekeeper- of poort-
wachterstrainingen) is een voorbeeld van het voor-
zien van passende voorwaarden op het mesoniveau. 
Instellingsbesturen zijn gebaat met een co-crea-
tieve aanpak waarbij zowel studenten als personeel 
betrokken worden om de nodige randvoorwaarden 
te identificeren. 

Figuur 7. Interventiestrategieën studenten hoger onderwijs (Van Hees, Bruffaerts, & Vansteenkiste, 2023)

Mental health literacy - Sensibilisering  
Verbondenheid - Community building
Behoefteondersteunend klimaat – ABC
Veerkracht

Vroegdetectie- en signalering - Gatekeeping
Skills training (ook e-health)
Peer support

Laagdrempelige groepssessies
E-health interventies
Individuele begeleidingen

Professionele - reguliere hulpverlening
E-treatment
Laagdrempelige groepsinterventies
Individuele behandelingen
Crisisinterventieprotocollen
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emotionele problemen
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emotionele problemen
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~60%
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~10%
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Het macroniveau verwijst naar het strategieni-
veau zoals de wet- en regelgeving en de bekosti-
ging van zorg en onderwijs. Op het macroniveau 
wordt het beleid gemaakt, gemonitord en geëvalu-
eerd. De verantwoordelijkheden over de gezond-
heidszorg liggen in België en Vlaanderen verspreid 
over drie niveaus: het federale niveau, het niveau 
van de Vlaamse overheid (gemeenschap) en het 
lokale bestuursniveau. Een public mental health-per-
spectief veronderstelt dat de verschillende departe-
menten van de overheid en de verschillende sectoren 
van koepelorganisaties en intermediairs en struc-
turen binnen onderwijs en zorg, mentaal welzijn 
prioriteren en gezamenlijk duurzame strategieën en 
duidelijke actiepunten en gezondheidsdoelstellingen 
formuleren. Op het niveau van de Overheid veron-
derstelt dit een sterk leiderschap dat mentaal welzijn 
van studenten als prioriteit stelt en over departe-
menten heen voorziet in duidelijke gezondheids-
doelstellingen en actiepunten waarbij voldoende 
financiële middelen voorzien zijn om ze op het 
macro-, meso- en microniveau te realiseren, te 
evalueren én waar nodig bij te sturen. Op het niveau 
van de universiteit en hogeschool betekent dit dat 
het instellingsbestuur mentaal welzijn als prioriteit 
stelt en structuren en financiële middelen voorziet 
om een totaalproject van interventies uit te rollen, 
voor de no, low, medium en high risk-studenten. Dat 
veronderstelt een gecoördineerde en integrale 
aanpak: een whole university approach.  
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2.
Methodologie

Dit hoofdstuk beschrijft het doel van de Welzijnsmonitor,  
de onderzoeksvragen, het meetinstrument, de contactname  
en gegevensverzameling, de statistiek, de studiepopulatie 
en de sterktes en beperkingen.
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Doel

De Welzijnsmonitor vertrekt vanuit een definiëring 
van ‘psychische gezondheid als méér dan de afwe-
zigheid van psychische problemen en stoornissen’ 
en loopt in de schoot van World Mental Health Inter-
national College Student Initiative (WMH-ICS),64  
onder auspiciën van de Wereldgezondheidsorgani-
satie. De Welzijnsmonitor bestaat uit een cross-sec-
tioneel en longitudinaal vragenlijstonderzoek en 
heeft als doelstelling een jaarlijks en meerjarig 
evolutief beeld te geven van de psychische gezond-
heid, veerkracht en studiemotivatie van studenten 
hoger onderwijs, net als de factoren die met deze 
uitkomsten samenhangen. Dit beeld is representa-
tief voor alle studenten in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen en Brussel. Het onderzoek loopt in 
samenwerking met alle Vlaamse universiteiten en 
hogescholen. Alle studenten met diplomacontract 
die een master, graduaat, bachelor, schakelpro-
gramma, master na master (manama) en bachelor 
na bachelor (banaba)opleiding volgen, kunnen 
deelnemen. Studenten worden tijdens hun academi-
sche loopbaan opgevolgd. Op basis van de resul-
taten uit de Welzijnsmonitor kunnen specifieke 
praktijk- en beleidsrelevante actiepunten worden 
geformuleerd op het micro-, meso- en macroniveau. 
De Welzijnsmonitor wil op een gerichte én eviden-
ce-based manier beleid of interventies implemen-
teren, optimaliseren en/of nieuwe beleidsinitiatieven 
opzetten die aansluiten bij de resultaten uit de 
monitor. De hoofdbevindingen worden ook in het 
dynamische dashboard van het internetplatform 
MoodSpace (www.moodspace.be) gepubliceerd. 
Op die manier geeft MoodSpace concreet gestalte 
aan de ontwikkeling van een duurzaam, preventief 
beleid geestelijke gezondheid op macro-, meso- en 
microniveau.

Onderzoeksvragen

Voorliggend rapport zoomt in op de resultaten van 
de eerste uitrol in academiejaar 2022-2023. De 
volgende onderzoeksvragen, die aansluiten bij de 
drie delen van Figuur 1, komen aan bod. 

Thema 1: Uitkomsten

• Hoe vitaal en tevreden voelen studenten zich?
• Welke psychische problemen komen vaak voor 

bij studenten?
• Hoe zit het met het alcohol en middelengebruik 

bij  studenten?
• Zoeken studenten met psychische problemen 

vaak hulp? Welke drempels ervaren zij?
• Hoe zit het met de studiemotivatie van studenten?

Thema 2: Motor - Behoefteperspectief

• Hoe zit het met de slaapkwaliteit en slaapduur 
van studenten?

• Hoe zit het met de ABC-behoeften van studenten? 
• In welke mate geven studenten hun ABC vorm?

Thema 3: Inputzijde

• Waarom kiezen studenten voor hun studierich-
ting? Welke doelen willen ze realiseren? Hoe 
tevreden zijn ze?

• Welke ondersteuning vragen studenten? Hoe 
ervaren ze de ondersteuning? Hoe zit het met hun 
sociaal netwerk en steunfiguren?

• Hoe perfectionistisch zijn studenten?

Vanuit een inclusieperspectief wordt ook bekeken of 
bepaalde studie- en studentenkenmerken zoals 
niet-generatiestudenten, beursstudenten, andersta-
lige en meertalige studenten, studenten uit een kort-
geschoold en middengeschoold milieu, studenten 
met een migratieachtergrond, kotstudenten, job- en 
werkstudenten, internationale studenten, pioniers-
studenten, studenten mantelzorg, studenten met een 
functiebeperking en kunststudenten een specifieke 
kwetsbaarheid vertonen op diverse uitkomsten. De 
afbakening van deze groepen sluit aan op het beleid 
van de Vlaamse overheid en de instellingspraktijk 
met betrekking tot de definiëring en monitoring van 
studenten met specifieke achtergrondkenmerken 
zoals afgebakend in het advies van Vlaamse Onder-
wijsraad (2015) en het Charter ’Registratie van 
kansengroepen’.65 
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Contactname en 
gegevensverzameling

Het onderzoek werd goedgekeurd door de ethische 
commissie van het UZ Leuven (S62111) en verliep in 
samenwerking met de achttien Vlaamse hogeron-
derwijsinstellingen. Alle studenten met een diploma-
contract die in het academiejaar 2022-2023 een 
master, graduaat, bachelor, master na master 
(manama) en bachelor na bachelor (banaba)oplei-
ding volgen, zowel eerstejaars- als hogerejaarsstu-
denten, ontvingen in de periode tussen 1 oktober en 
31 december 2022 een uitnodiging met een persoon-
lijke link voor vrijwillige deelname op hun studenten-
mailadres. Non-responders en studenten die de 
vragenlijst nog niet hadden afgewerkt, werden tot 
acht keer toe uitgenodigd aan de hand van een 
wekelijkse herinneringsmail. Om de studenten te 
informeren over de inhoud van de monitor én om de 
responsgraad te verhogen, werd een communica-
tiepakket voor de hogeronderwijsinstellingen 
ontwikkeld. Dat bestond uit enkele visuals en infor-
merende filmpjes over de gemeten concepten. 
Daarnaast hielpen verschillende studentenraden en 
studentenverenigingen via de Vlaamse Vereniging 
van Studenten bij de verspreiding van de vragenlijst. 
Er werd niet gewerkt met incentives voor respon-
denten.

Na het aanklikken van de link in de uitnodigingsmail 
werd de student naar een landingspagina gestuurd 
met meer informatie over het doel, het opzet en de 
inhoud van de monitor, een privacyverklaring en 
een toestemmingsformulier. Pas na het digitaal 
ondertekenen van het toestemmingsformulier 
werden studenten doorgestuurd naar de vragenlijst. 
Exclusiecriteria waren een leeftijd jonger dan 16 jaar 
en een onvolledige beheersing van de Nederlandse 
of Engelse taal. Aan het eind van de vragenlijst 
kregen studenten een feedbackrapport met basis-
informatie over hun psychische gezondheid en een 
verwijzing naar betrouwbare websites en contact-
punten voor advies en hulp, zowel binnen als buiten 
de onderwijsinstelling.  

In totaal zijn via de instellingen 262,090 studenten 
uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te vullen. 
942 e-mailadressen werden als niet-valide herkend 
en/of genereerden een foutmelding. Precies 261,872 

studenten kregen een uitnodiging in hun e-mailbox. 
47,849 hebben de link naar de vragenlijst aangeklikt 
en 23,301 studenten vulden de vragenlijst voor 
minstens 50% in, 21,848 vulden de vragenlijst voor 
minstens 70% in. De mediane duur voor het door-
lopen van de vragenlijst (doorlopen van het infor-
matiefilmpje, de informed consent en het doorlezen 
van het feedbackrapport inbegrepen) bedroeg 27 
minuten.

Meetinstrument

De stam van de Welzijnsmonitor bevat de voorop-
gestelde vragenlijst World Mental Health - Internati-
onal College Student Initiative (WMH-ICS).66 Die 
wordt aangevuld met bevragingen van de Psycho-
logische Basisbehoeften67 of  ABC-ervaringen uit 
Zelfdeterminatietheorie als focus en motor voor 
groei en de meting van studiemotivatie, vitaliteit en 
levenstevredenheid. Naast die stam worden in 
subsamples bijkomend constructen als identiteit, 
perfectionisme, sociale steun, docentenstijl en hulp-
zoekgedrag op een gestandaardiseerde manier 
gemeten. In de volgende paragrafen komen de 
meetinstrumenten aan bod. De vragenlijsten met 
een asterisk behoren tot de ‘stam’ en werden aan 
alle studenten aangeboden. De overige instru-
menten werden via subsampling (at random) 
aangeboden over deelnemende studenten. Er zitten 
diverse ‘routings’ in de vragenlijst geïmplementeerd 
om te vermijden dat een student (vervolg)vragen 
kreeg  die niet van toepassing zijn. Bij de opzet van 
de monitor is expliciet rekening gehouden met inter-
nationale studenten, door de vragenlijst ook in het 
Engels aan te bieden. 

Levenstevredenheid en vitaliteit

Om vitaliteit en levenstevredenheid te meten vulden 
studenten drie items in van de Subjective Vitality 
Scale*68 en één item uit de Satisfaction with Life 
Scale*.69 Die items werden beoordeeld op een likert-
schaal van 1 (‘helemaal niet akkoord’) tot 5 (‘hele-
maal akkoord’). Die items werden reeds gebruikt in 
voorgaande studies bij volwassenen.70 De 1-item-me-
ting van levenstevredenheid blijkt even valide als 
multi-item metingen.71 De betrouwbaarheid van de 
vitaliteitsmeting was .93.  Om de rapportage en inter-
pretatie van de resultaten te vereenvoudigen, werd 
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het gemiddelde van de vitaliteitsschaal geherco-
deerd in drie groepen: laag (1.00 tot 2.25), matig 
(2.26 tot 3.75) en hoog (3.76 tot 5.00). De score voor 
levenstevredenheid werd ook gehercodeerd naar 
drie groepen: laag (1 tot 2), matig (3) en hoog (4 tot 5). 

Psychische problemen en stoornissen, 
alcohol- en middelengebruik 

Studenten werden bevraagd over hun psychische 
problemen en stoornissen aan de hand van de 
Composite International Diagnostic Interview 
Screener* (CIDI-SC)72 geüpdatet voor de Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 
(DSM-5). Dat klinische instrument omvat scree-
ningsschalen voor een reeks DSM-5-stoornissen en 
gerelateerde problemen, zowel ooit in het leven 
(‘lifetime’) als in de laatste 12 maanden. We maken 
een onderscheid tussen stoornissen die zijn 
bevraagd met een diagnostische sectie (‘diagnos-
tisch’) en stoornissen waarvoor screeningsvragen 
werden gebruikt (‘screen’), met name majeure 
depressieve episode (diagnostisch), manie/hypo-
manie (screen), bipolaire stoornis type I en II 
(screen), gegeneraliseerde angststoornis (diagnos-
tisch), sociale-angststoornis (diagnostisch), panie-
kaanvallen (screen), paniekstoornis (diagnostisch), 
eetproblemen als eetbui-stoornis, boulimia nervosa 
en purgerende eetproblemen (screen), meer dan 
drie psychotische symptomen (screen), periodieke 
explosieve stoornis (screen), posttraumatische 
stressstoornis (PTSS, screen), alcohol- en middelen-
gebonden problemen (diagnostisch).

Daarnaast werden studenten aan de hand van de 
Alcohol Use Disorders Identification Test* 
(AUDIT) bevraagd over alcohol- en middelengerela-
teerde problemen.73 De AUDIT-versie die we 
bijvoegden, had in eerder onderzoek een goede 
concordantie op basis van klinische interviews.74 De 
Columbia Suicidal Severity Rating Scale* 
gebruikten we voor het in kaart brengen van suïcida-
liteit (gedachten, plannen en pogingen).75 In lijn met 
de bepalingen van het DSM-systeem includeren we 
niet enkel diagnostische criteria om van deze of gene 
psychische stoornis  probleem te spreken, maar ook 
een inschatting van ernst (onderzoekbaar aan de 
mate van impact op het dagelijkse leven). 

De CIDI-SC noch de AUDIT zijn gericht op het 
klinisch diagnosticeren (er worden geen klinische 
interviews afgenomen door een clinicus) dan wel op 
het identificeren van diagnostische criteria van deze 
of gene DSM-5-stoornis, waarbij dus de aanwezig-
heid van een psychisch probleem of psychische 
stoornis gesuggereerd wordt. In de huidige studie 
beschrijven we met de prevalentie van een stoornis 
daarom het percentage positieve screens en niet 
het percentage DSM-5-diagnoses. 

Zorggebruik 

Aan alle respondenten werd gevraagd of zij ooit 
psychologische begeleiding of medicatie 
kregen voor een emotioneel of drugsprobleem*, 
net als de leeftijd van de eerste en de laatste keer 
dat ze medicatie of begeleiding kregen. Zo kunnen 
we inschatten hoeveel studenten  in het laatste jaar 
en ook ooit in hun leven zijn behandeld voor hun 
psychische problemen. De bereidheid om psychi-
sche en/of middelengerelateerde problemen te 
veranderen werd gemeten aan de hand van vijf 
items die verband houden met het model van stadia 
van verandering:76 ‘Hoe beoordeelt u uw bereidheid 
of bereidheid om eventuele emotionele of midde-
lengerelateerde problemen die u op dit moment 
ervaart, te veranderen?’ met de volgende antwoord-
mogelijkheden; (1) ‘Ik heb geen probleem dat ik 
moet veranderen’; (2) ‘Ik heb een probleem, maar ik 
ben er nog niet zeker van dat ik actie wil onder-
nemen om het te veranderen’; (3) ‘Ik heb een 
probleem en ik ben van plan het aan te pakken’; (4) 
‘Ik heb een probleem en ik ben al actief bezig om 
het te veranderen’ en (5)  ‘Ik had een probleem 
maar ik heb het aangepakt en het gaat nu beter.’ 
Tot slot werden ook specifieke redenen geïncludeerd 
om geen hulp te zoeken; studenten konden er meer-
dere tegelijkertijd aanduiden. 

Motivatie

Om de studiemotivatie van studenten in kaart te 
brengen, vulden studenten een aangepaste versie 
in van de Academic Self-Regulation Question-
naire* (SRQ-A).77 Deze vragenlijst is ook in het 
Nederlands gevalideerd en werd al veelvuldig 
gebruikt in tal van studies bij leerlingen en 
studenten.78  De lijst bestaat uit 20 items en meet, in 
lijn met de Zelfdeterminatietheorie, drie overkoepe-
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lende motivatietypes, namelijk (a) autonome moti-
vatie (‘Ik span me in voor mijn studies omdat ik 
nieuwsgierig ben naar inhoud van de vakken’; 8 
items), (b) gecontroleerde motivatie (‘Ik span me in 
voor mijn studies omdat ik me zou schamen als ik 
het niet zou doen’; 8 items), en (c) amotivatie (‘Ik 
span mij niet in voor mijn studies en, vrijuit gezegd, 
ik maak mij daar geen zorgen om’; 4 items). Om de 
rapportage en interpretatie van de resultaten te 
vereenvoudigen, werd het gemiddelde van de moti-
vatieschalen gehercodeerd in drie groepen: laag 
(score 1.00 tot 2.25), matig (2.26 tot 3.75) en hoog 
(3.76 tot 5.00).

Slaapkwaliteit en slaapduur 

Ervaren slaapkwaliteit in de afgelopen maand werd 
gemeten aan de hand van drie items, waarvan er 
één afkomstig is uit de Pittsburgh Sleep Quality 
Index79 (PSQI): ‘Hoe zou je jouw globale slaapkwa-
liteit beoordelen?’) en twee items afkomstig zijn uit 
de Pittsburg Sleep Diary80 (PghSD):  ‘Hoe alert 
was je het bij het opstaan deze maand’ en ‘Hoe 
herstellend heb je je slaap deze maand ervaren?’). 
De items werden gemeten op een 4-punts likert 
schaal gaande van 1 (zeer slecht/zeer slaperig/
helemaal niet herstellend) tot 4 (zeer goed/zeer 
alert/zeer herstellend). Naast de slaapkwaliteit 
rapporteerden studenten ook over de gemiddelde 
duur van hun slaap aan de hand van 1 item uit de 
Pittsburgh Sleep Quality Index81 (‘Gedurende de 
voorbije maand, hoeveel uren heb je werkelijk 
geslapen per nacht? (Dat kan verschillend zijn van 
het aantal uren dat je in bed doorbracht’). Voor-
gaand onderzoek bij Vlaamse studenten82 en 
volwassenen83 bood evidentie voor de validiteit en 
betrouwbaarheid van deze metingen. De betrouw-
baarheid van de slaapkwaliteit bedroeg .73.  Om de 
rapportage en interpretatie van de resultaten te 
vereenvoudigen, werd de gemiddelde slaapkwali-
teit gehercodeerd in drie groepen: laag (score 1.00 
tot 1.99) matig (2.00 tot 2.99) en hoog (3.00 tot 4.00).

Psychologische basisbehoeften

Studenten vulden de Basic Psychological Need 
Satisfaction* en Need Frustration Scale* in 
(BPNSNFS)84, die wereldwijd wordt gebruikt om de 
bevrediging en frustratie van   psychologische 
basisbehoeften aan autonomie, competentie en 

verbondenheid te meten. De bevrediging van elke 
behoefte in de afgelopen maand werd gemeten in 
relatie tot de frustratie met telkens twee items, 
zodat de lijst 12 items bevatte in totaal. Items 
werden beoordeeld op een 5-puntenschaal gaande 
van 1 (‘Helemaal niet van toepassing’) tot 5 (‘Hele-
maal van toepassing’). Voorbeelditems zijn: ‘Gedu-
rende de afgelopen maand had ik een gevoel van 
keuze en vrijheid in wat ik deed’ (autonomiebevredi-
ging), ‘Gedurende de afgelopen maand voelde ik 
me tekortschieten in mijn vaardigheden’ (compe-
tentiefrustratie) en ‘Gedurende de afgelopen maand 
voelde ik me verbonden met mensen die om mij 
geven en waar ik ook om geef’ (verbondenheidbe-
vrediging). Studenten vulden de vragenlijst twee 
keer in; één keer om offline-, en één keer om onli-
ne-behoefte-ervaringen te meten. De betrouwbaar-
heid en validiteit van de schaal werd al veelvuldig 
aangetoond in verschillende studies, zowel bij 
Vlaamse adolescenten85 als studenten.86 De 
betrouwbaarheid van subschalen voor autonomie, 
verbondenheid en competentie in het on-line 
domein bedroeg .57, .55, en .62, terwijl deze .72, .74 
en .79 bedroeg in het off-line domein.  Om de 
rapportage en interpretatie van de resultaten te 
vereenvoudigen, werden de scores van behoef-
tefrustratie afgetrokken van de scores voor behoef-
tebevrediging, zodat scores varieerden tussen -4 en 
+4.  Vervolgens werden vier groepen aangemaakt, 
met name zeer laag (-4  tot -2.01), laag (-2  tot -0.01), 
matig (0 tot 1.99) en hoog (2 tot 4).

Behoeftevormgeving  

Behoeftevormgeving meet het vermogen van 
studenten om zich bewust te zijn van hun basisbe-
hoeften aan autonomie, verbondenheid en compe-
tenties, en om actie te ondernemen om die 
basisbehoeften vervuld te krijgen. Voorgaande 
studies bij Vlaamse adolescenten bevestigen de 
validiteit en betrouwbaarheid van de behoefte-
vormgevingsvragenlijst.87 Behoeftevormgeving 
voor elke behoefte werd aan de hand van 2 items 
gemeten (één bewustzijns en één actie-item). De 
zelfde set aan zes items werd twee maal aange-
boden, eenmaal om behoeftevormgeving in de 
online- en eenmaal om behoeftevormgeving in de 
offlinewereld te meten. De betrouwbaarheid van de 
samengestelde maat van behoeftevormgeving 
offline en online was .89 en .86. Voor de specifieke 
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behoeften werd een betrouwbaarheid vastgesteld, 
die varieerde tussen .64 en .80, met een gemiddelde 
van .72. Items werden op een 5-punt likertschaal 
beoordeeld, gaande van 1 (‘Helemaal niet van 
toepassing’) tot 5 (‘Helemaal van toepassing’). Om 
de rapportering en interpretatie van de resultaten te 
vereenvoudigen, werd het gemiddelde van de 
behoeftevormgevingschaal gehercodeerd in drie 
groepen: laag (score 1.00 tot 2.25), matig (2.26 tot 
3.75) en hoog (3.76 tot 5.00).

Studietevredenheid, motieven en 
doelen studiekeuze

De studietevredenheid werd gemeten aan de hand 
van zeven items, zelf ontwikkelde items, gebaseerd 
op een onderzoek van Ford et al. (2019).88 Voorbeeld- 
items zijn: ‘Ik overweeg om mijn opleiding stop te 
zetten’ en ‘Ik ben blij dat ik gekozen heb voor deze 
opleiding’. De betrouwbaarheid van deze schaal was 
goed: .79. Items werden beoordeeld op een 5-punten-
schaal gaande van 1 (‘Helemaal niet van toepassing’) 
tot 5 (‘Helemaal van toepassing’). Om de rapportage 
en interpretatie van de resultaten te vereenvoudigen, 
werd het gemiddelde van de schaal gehercodeerd in 
drie groepen: laag (score 1.00 tot 2.25), matig (2.26 
tot 3.75) en hoog (3.76 tot 5.00). 

Om inzicht te krijgen in welke doelen studenten willen 
realiseren met hun studie, vulden studenten een 
verkorte versie in van de Aspiration Index.89 Voor-
gaande studies bij Vlaamse studenten bevestigen de 
validiteit en betrouwbaarheid van dat instrument.90 
Studenten vulden drie items in om materialistische 
doelen te meten (‘Het is voor mij belangrijk om via 
mijn studies (nu of later) rijk te worden en dure bezit-
tingen te vergaren’) en zes items om groeigerichte 
doelen te meten (‘Het is voor mij belangrijk om via 
mijn studies (nu of later) me als persoon te ontwik-
kelen en verder te groeien’). Items werden beoor-
deeld op een 5-puntenschaal gaande van 1 
(‘Helemaal niet belangrijk’) tot 5 (‘Heel belangrijk’). 
Om de rapportage en interpretatie van de resultaten 
te vereenvoudigen, werden de scores voor materia-
listische doelen afgetrokken van de scores voor 
groeigerichte scores, zodat scores varieerden tussen 
-4 en +4.  Daarna werden vier groepen aangemaakt, 
met name zeer laag   (-4 tot -2.01), laag (-2 tot -0.01), 
matig (0 tot 1.99) en hoog (2 tot 4). De betrouwbaar-
heid van deze geaggregeerde score was .75.  

Om de redenen voor de studiekeuze van studenten 
in kaart te brengen vulden studenten een verkorte 
versie in van de Motives for Identity Commit-
ment.91 Specifiek peilden vier items naar autonome 
redenen voor de studiekeuze (‘Ik kies voor deze 
opleiding omdat ik vind dat deze keuze zinvol is voor 
mezelf’) en vier items naar gecontroleerde motivatie 
voor de studiekeuze (‘Ik kies voor deze opleiding 
omdat ik hiertoe verplicht word door anderen’). 
Items werden beoordeeld op een 5-puntenschaal 
gaande van 1 (‘Helemaal niet van toepassing’) tot 5 
(‘Helemaal van toepassing’). Om de rapportage en 
interpretatie van de resultaten te vereenvoudigen 
werd de scores voor gecontroleerde motivatie afge-
trokken van de scores voor autonome redenen, 
zodat scores varieerden tussen -4 en +4.  Daarna 
werden vier groepen aangemaakt, met name zeer 
laag (-4 tot -2.01), laag (-2 tot -0.01), matig (0 tot 
1.99) en hoog (2 tot 4). De betrouwbaarheid van 
deze geaggregeerde score was goed: .84.

Perfectionisme

Om perfectionisme in kaart te brengen vulden 
studenten een verkorte versie in van de Frost Multi-
dimensional Perfectionism Scale.92 Om te 
beginnen vulden studenten vijf items in van de 
subschaal ‘Personal standards’ om prestatiegericht 
perfectionisme te meten (‘Ik stel mezelf hogere 
doelen dan de meeste andere mensen’). Daarna 
vulden ze vier items in van de subschalen ‘Doubts 
about actions’ en ‘Concern over mistakes’ om zelf-
kritisch perfectionisme te meten (‘Als ik niet voort-
durend goed presteer, zullen de mensen me niet 
respecteren’). Tot slot vulden ze zes items in van de 
subschalen ‘Parental expectations’ en ‘Parental 
criticism’ om ouderlijke verwachtingen en kritiek te 
meten (‘Mijn ouders wilden dat ik in alles de beste 
was’). De betrouwbaarheid en validiteit van die 
schalen werd al veelvuldig aangetoond in verschil-
lende studies,93 waaronder ook studies met Neder-
landstalige samples.94 De betrouwbaarheid van 
prestatiegericht perfectionisme, zelfkritisch perfec-
tionisme en ouderlijke verwachtingen en kritiek 
bedroeg respectievelijk .77, .88 en .90. De items 
werden bevraagd op een 5-punts likertschaal, 
gaande van 1 (‘Helemaal niet waar’) tot 5 (‘Hele-
maal waar’). Om de rapportage en interpretatie van 
de resultaten te vereenvoudigen werd het gemid-
delde van de perfectionismeschalen gehercodeerd 
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in drie groepen: laag (score 1.00 tot 2.25), matig 
(2.26 tot 3.75) en hoog (3.76 tot 5.00).

ABC-ondersteunend klimaat

Er werden vijf items ontwikkeld om de kennis over 
en het gebruik van het ondersteuningsaanbod 
binnen de onderwijsomgeving te meten: ‘Weet jij 
waar je terecht kunt op jouw hogeschool of universi-
teit wanneer je emotionele of middelengerelateerde 
problemen zou ervaren?’; ‘Heb je in de afgelopen 12 
maanden voor jezelf vanwege psychische klachten 
(zoals sombere stemming, angstklachten, bezorgd-
heid, stress, zenuwachtigheid) advies of hulp 
ontvangen van iemand binnen jouw onderwijsinstel-
ling?’; ‘Heb je in de afgelopen 12 maanden voor 
jezelf vanwege studieproblemen advies of hulp 
ontvangen van iemand binnen jouw onderwijsinstel-
ling?’, met de volgende antwoordmogelijkheden: (1) 
‘Ja’, (2) ‘Nee, want ik had geen psychische klachten’ 
(3) ‘Nee, want ik had geen behoefte aan advies of 
hulp’ (4) ‘Nee, hoewel ik wel advies of hulp heb 
gezocht’. Studenten die ‘Ja’ antwoordden, kregen 
aansluitend de vraag ‘Van wie binnen jouw hoge-
school of universiteit heb je advies of hulp 
gekregen?’, met de volgende antwoordmogelijk-
heden: (1) ‘Van een docent’ (2) ‘Van een studenten-
psycholoog, studieloopbaanbegeleider of andere 
begeleider’ (3) ‘Van een vertrouwenspersoon’ en (4) 
‘Van iemand anders’.  Alsook de vraag: ‘In welke 
mate heb jij het advies of hulp binnen jouw hoge-
school of universiteit als helpend ervaren?’, met de 
volgende de antwoordmogelijkheden: (1) ‘Erg 
helpend’ (2) ‘Matig helpend‘ (3) ‘Ietswat helpend’ , 
(4) ‘Zeer beperkt helpend’, (5) ‘Helemaal niet 
helpend’ (6) ‘Ik weet het niet.’

Om de ervaren steun vanuit lesgevers, studie-
begeleiders en studenten te meten, werden drie 
items ontwikkeld: ‘Ik voel me gesteund door mijn 
lesgevers’; ‘Ik voel me gesteund door mijn studiebe-
geleiders’; ‘Ik voel me gesteund door mijn medestu-
denten’). De betrouwbaarheid van deze schaal was 
.75. Items werden beoordeeld op een 5-punten-
schaal gaande van ‘Niet van toepassing’ over ‘Sterk 
oneens’ tot ‘Sterk mee eens’. Om de rapportering en 
interpretatie van de resultaten te vereenvoudigen 
werd het gemiddelde van de schalen gehercodeerd 
in drie groepen: laag (score 1.00 tot 2.25), matig 
(2.26 tot 3.75) en hoog (3.76 tot 5.00). 

De motiverende docentenstijl werd gemeten via 
een verkorte en aangepaste versie van de Teacher’s 
Attitude Questionnaire,95 waarbij zowel motive-
rende praktijken (structurende en autonomieonder-
steunende docentenstijl, telkens 5 items) als de 
motiverende praktijken (controlerende en chaotische 
docentenstijl, telkens 5 items) werden gemeten. De 
betrouwbaarheid van de motiverende en demotive-
rende docentenstijl was respectievelijk .89 en .80. De 
items werden beoordeeld  op een 5-punt likert schaal, 
gaande van 1 (‘Helemaal niet van toepassing’) tot 5 
(‘Helemaal wel van toepassing’). Om de rapportering 
en interpretatie van de resultaten te vereenvoudigen, 
werd het gemiddelde van de schalen gehercodeerd 
in drie groepen: laag (score 1.00 tot 2.25), matig (2.26 
tot 3.75) en hoog (3.76 tot 5.00). 

Inequality werd bevraagd aan de hand van twee 
items uit de USC Well-being Collective Student 
Wellbeing Key Performance96 lijst: ‘Ik word eerlijk 
en rechtvaardig behandeld tijdens de les en klasom-
geving’ en ‘Ik word eerlijk en rechtvaardig behan-
deld aan de hogeschool en universiteit buiten de 
klasomgeving’. Items werden beoordeeld op een 
5-puntenschaal gaande van ‘Helemaal niet akkoord’ 
tot ‘Helemaal akkoord’. Deze schaal had een goede 
betrouwbaarheid: .89. Om de rapportering en inter-
pretatie van de resultaten te vereenvoudigen, werd 
het gemiddelde van de schaal gehercodeerd in drie 
groepen: laag (score 1.00 tot 2.25), matig (2.26 tot 
3.75) en hoog (3.76 tot 5.00). 

De grootte van het sociale netwerk werd gemeten 
via het item: ‘Op hoeveel personen zou je kunnen 
rekenen voor hulp en steun wanneer je een ernstig 
probleem hebt?’. De vijf antwoordmogelijkheden: 
niemand, 1 , 2 , 3 tot 4, 5 tot 9, 10 of meer. Er werden ook 
drie items toegevoegd om de mate waarin studenten 
zich geliefd en gesteund voelen door familie en 
vrienden te meten: ‘Ik voel me gesteund door mijn 
familie’; ‘Ik voel me gesteund door mijn vrienden/vrien-
dinnen’ en ‘Ik voel me gesteund door studie/studenten-
verenigingen’. De items werden beoordeeld op een 
5-punt likert schaal, gaande van 1 (‘Helemaal niet van 
toepassing’) tot 5 (‘Helemaal wel van toepassing’). 
Deze schaal had een betrouwbaarheid van .63. Om de 
rapportering en interpretatie van de resultaten te 
vereenvoudigen, werd het gemiddelde van de schaal 
gehercodeerd in drie groepen: laag (score 1.00 tot 2.25), 
matig (2.26 tot 3.75) en hoog (3.76 tot 5.00). 
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Sociodemografische studie- en 
studentenkenmerken 

Naast leeftijd (18 tot 25, 26 tot 35 en +35), geslacht 
(man, vrouw, ander), herkomst (geen migratieach-
tergrond/ migratieachtergrond EU1, migratieach-
tergrond buiten EU1), thuistaal (Nederlands, 
Nederlands en een andere taal, of alleen een andere 
taal), socio-economische status (studietoelage/
geen studietoelage) en het scholingsmilieu van 
ouders (kort-, midden- en hooggeschoold), werd 
ook het opleidingsniveau (graduaat, professionele 
bachelor, academische bachelor, schakeljaar, 
master, master na master en bachelor na bachelor), 
en het studiegebied bevraagd. Aanvullend op voor-
gaande studenten- en studiekenmerken kwamen 
ook specifieke achtergrondkenmerken aan bod 
zoals generatiestudent, beursstudent, internatio-
nale student, kotstudent, jobstudent, werkstudent, 
pioniersstudent, student-mantelzorger, kunststu-
dent en student met een functiebeperking. De defi-
nities sluiten aan bij het afsprakenkader dat de 
onderwijsinstellingen onderling hebben lopen over 
de registratie en monitoring van studenten met 
specifieke achtergrondkenmerken. Dat afspraken-
kader bouwt voort op het advies van de Vlaamse 
Onderwijsraad (2015) en het Charter ’Registratie 
van kansengroepen’van de Vlaamse Interuniversi-
taire Raad en Vlaamse Hogescholenraad.97 

Ter achtergrond lichten we specifieke definities toe.

• Een generatiestudent is een student die zich in 
een bepaald academiejaar voor het eerst inschrijft 
met een diplomacontract voor een professioneel 
of academisch gerichte bachelor of voor een 
graduaatsopleiding of HBO5- opleiding in afbouw 
(hoger beroepsonderwijs) in het Vlaamse hoger 
onderwijs. 

• Opleidingsniveau verwijst naar graduaat, professi-
onele bachelor, academische bachelor, master, 
schakeljaar, bachelor na bachelor, master na master. 

• Een studiegebied is een categorie waarin inhou-
delijk verwante opleidingen zijn samengebracht. 
Een opleiding kan door opzet of inhoud behoren 
tot verschillende studiegebieden. Aan studenten 
werden de officiële studiegebieden aangeboden. 
Voor analyse werd de indeling alfa, bèta en 
gamma-studies gebruikt. Alfa-studies zijn gees-
teswetenschappen of die studies die gaan over 

de producten van menselijk handelen. Voor-
beelden zijn geschiedenis, taalkunde en letter-
kunde. Bèta-studies bestuderen de niet-menselijke 
natuur en worden ook wel exacte wetenschappen 
genoemd. Voorbeelden zijn biologie, scheikunde 
en natuurkunde. Gamma-studies bestuderen de 
maatschappij en het menselijk handelen. Voor-
beelden van gamma-studies zijn sociologie, poli-
ticologie, godsdienst, economie, antropologie, 
bestuurskunde, rechten, communicatieweten-
schappen en psychologie. Een overzicht van de 
indeling is te vinden in appendix 1.

• Een kotstudent is een student die gedurende 
academiejaar in de week op kot verblijft. Ook 
studenten die zelfstandig wonen werden hierbij 
gerekend.

• Een beursstudent is een student die een studie-
toelage ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap, 
overeenkomstig de decretale bepalingen. 

• Eerstejaars zijn studenten die in het eerste jaar 
van hun opleiding zitten. 

• Een werkstudent is een student die in dienstver-
band werkt voor minstens de helft van een 
voltijdse opdracht.

• Een jobstudent is een student die via een studen-
tencontract een bijverdienste heeft.

• Een anderstalige student is een student die 
thuis met alle (andere) gezinsleden een andere 
taal dan het Nederlands spreekt. Een student die 
thuis, naast Nederlands, met minstens één 
gezinslid een andere taal spreekt, is een meerta-
lige student.

• Een student met een migratieachtergrond is 
een student die een officieel Belgisch thuisadres en 
een diploma secundair onderwijs heeft. Daarbij 
bezit de student óf zelf niet de Belgische nationali-
teit, óf minstens één ouder of minstens twee groot-
ouders zonder Belgische nationaliteit bij geboorte. 
In de landen van herkomst werd een EU-groep 1 
afgebakend tot: Denemarken, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxem-
burg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden, en Zwitserland. 

• Een student uit een kortgeschoold milieu is 
een student waarvan geen van de ouders het 
secundair onderwijs heeft voltooid. Een student 
uit een middengeschoold milieu is een student 
waarvan de ouders geen diploma hoger onder-
wijs hebben, maar minstens een van beiden heeft 
een diploma secundair onderwijs. Een student uit 
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een hooggeschoold milieu is een student waarvan 
minstens een van beide ouders een diploma 
hoger onderwijs heeft.

• Een pioniersstudent is een student waarvan 
geen van beide ouders over een diploma hoger 
onderwijs beschikt. Dat zijn studenten die als 
eerste in het gezin hoger onderwijs aanvatten.      

• Een internationale student is een student die 
een andere nationaliteit heeft dan de Belgische en 
die in het kader van de studie tijdelijk in België 
verblijft. De student beschikt niet over een diploma 
secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap. 

• Een student-mantelzorger is een student die 
thuis bijzondere ondersteuning biedt aan een 
zorgbehoevend familielid of een familielid dat 
zich in een uitzonderlijke situatie bevindt.

• Een student met een functiebeperking is een 
student bij wie er een blijvende of langdurige 
uitval is op een of meerdere lichaamsfuncties. 
Het gaat in het algemeen om studenten met een 
motorische, visuele of auditieve beperking, een 
chronische ziekte, een ontwikkelingsstoornis 
(dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, ticstoornis, 
ontwikkelingsdysfasie, DCD), een psychiatrische 
beperking en overige of meervoudige beperking. 
Het statuut wordt aan de onderwijsinstelling 
toegekend op basis van aangeleverde medische 
documentatie volgens de Vlor-richtlijnen. 

• Een kunststudent is een student die een oplei-
ding volgt in de studiegebieden audiovisuele en 
beeldende kunst, muziek en podiumkunsten.

Statistiek

Om ervoor te zorgen dat de gegevens van de huidige 
onderzoekspopulatie representatief zijn voor de hele 
studentenpopulatie, werden de data gewogen voor 
de sociodemografische variabelen (leeftijd, geslacht, 
socio-economische status (studietoelage) en oplei-
dingsniveau hogeschool/universiteit) die beschik-
baar waren voor de hele populatie van hogeschool- en 
universiteitsstudenten in Vlaanderen. Er werd 
descriptieve statistiek gebruikt in termen van gemid-
delden en percentages en logistische regressies 
waarbij dichotome en ordinale uitkomstvariabelen 
werden gerelateerd aan predictoren. De logistische 
regressie-coëfficiënten van de onafhankelijke varia-
belen in het model werden omgezet in odds ratio’s 

(OR). De odds ratio is de verhouding van twee 
wedverhoudingen of odds. De odds voor een gebeur-
tenis is de verhouding tussen de kans dat die gebeur-
tenis (bijvoorbeeld een gegeneraliseerde 
angststoornis) zich voordoet en de kans dat ze zich 
niet voordoet. We gebruikten OR’s in de plaats van 
relatief risico, omdat OR’s onafhankelijk zijn van de 
prevalentie van de maat van outcome. Bij continue 
outcomes werd een General Lineair Model (GLM) 
gehanteerd: een flexibele generalisatie van ordinaire 
lineaire regressies, wat responsvariabelen die een 
andere distributie dan de normale toelaat. Voor drie 
thema’s werden verdiepende analyses uitgevoerd, 
waarbij de unieke rol van psychologische variabelen 
in de voorspelling van de psychische gezondheid 
werd nagegaan via lineaire regressieanalyses (thema 
basisbehoeften). Via clusteranalyses98 werd een 
persoonsgerichte benadering gehanteerd om moti-
vatieprofielen te identificeren (thema studiemoti-
vatie). De rol van motiverende docentenstijl en 
motivatie voor studiekeuze werd nagegaan in de 
voorspelling van de studietevredenheid en -motivatie 
via lineaire regressieanalyses (thema identiteit). 
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Studiepopulatie

De studiepopulatie bestaat uit 21,848 studenten. 
Figuur 8 geeft een visueel overzicht van de studie- 
en studentenkenmerken van de studentenpopulatie.

Figuur 8. Studiepopulatie Welzijnsmonitor academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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Sterktes en beperkingen

De resultaten kunnen niet worden geïnterpreteerd 
zonder een aantal methodologische sterktes en 
beperkingen van dit onderzoek in ogenschouw te 
nemen. Een sterk punt van het onderzoek is de 
brede benadering van psychische gezondheid, 
basisbehoeften en motivatie, waarbij niet alleen het 
vóórkomen van psychische problemen en klachten 
in kaart is gebracht, maar ook samenhangende 
factoren zoals zorggebruik, hulpzoekgedrag, identi-
teit, perfectionisme, ondersteuning en de variatie 
hierin in functie van een brede reeks van studenten- 
en studiekenmerken. Ook de manier van steek-
proeftrekking en de weging van data aan de hand 
van sociodemografische variabelen die beschik-
baar waren voor de hele populatie van studenten in 
Vlaanderen dragen bij tot verkrijgen van een eerste 
fijnmazig en representatief beeld van de psychische 
gezondheid, basisbehoeften en motivatie van 
studenten hoger onderwijs in Vlaanderen, met inbe-
grip van de factoren die ermee samenhangen. 

De verkregen gegevens moeten worden geïnterpre-
teerd tegen de achtergrond van de volgende beper-
kingen. Ten eerste werden in deze meting 
cross-sectionele data via zelfrapportering verza-
meld. Dat impliceert dat er een enerzijds bias kan 
zijn en dat het in deze fase ook nog niet mogelijk is 
om iets te zeggen over de causaliteit tussen de 
verschillende bevraagde factoren. Ten tweede liep 
de periode van dataverzameling over een periode 
van vier maanden en kan ook het moment van 
afname (periode september-december) een invloed 
hebben bij een specifieke groep op specifieke 
gemeten constructen zoals angst en motivatie. Ten 
derde betreft dit een vragenlijstonderzoek met 
respons van 8%, wat een eerder lage respons is voor 
dit type onderzoek onder studenten. Niet uit te 
sluiten is evenwel dat er verhoudingsgewijs meer 
studenten met psychische klachten (en dan vooral 
de grote groep die milde tot matige klachten heeft) 
de vragenlijst heeft ingevuld, wat kan hebben bijge-
dragen aan het vinden van een negatiever beeld 
van de psychische gezondheid, basisbehoeften en 
motivatie dan er in de algemene studentenpopu-
latie daadwerkelijk is. Ten vierde, hoewel we een 
breed perspectief hebben gehanteerd en diverse 
concepten hebben gemeten rond psychische 

gezondheid en diverse kernconcepten die samen-
hangen met de psychische gezondheid van 
studenten, gaat het nog altijd om een selectie van 
constructen. Onderzoek naar de risicofactoren van 
psychische stoornissen leert immers dat niet één 
specifieke risicofactor aan de basis ligt van het 
ontstaan van een psychische stoornis, maar een 
veelheid aan risicofactoren, wel tot 35 à 45. In 
vervolgmetingen zullen ook andere constructen 
zoals emotieregulatie worden gemeten en speci-
fieke verbanden worden uitgediept. Ten vijfde werd 
de prevalentie van psychische stoornissen niet vast-
gesteld via een gestandaardiseerd psychiatrisch 
interview, maar met de CIDI-SC. Hoewel de klini-
sche validatie van de CIDI-SC een hoge overeen-
stemming heeft met diagnoses gegenereerd door 
een gestructureerd klinisch interview, moeten we de 
huidige prevalenties eerder beschouwen als schat-
tingen, als indicaties, als positieve screens voor 
psychische stoornissen. Hierbij moet we opmerken 
dat het gebruik van de CIDI-SC bij epidemiologisch 
onderzoek vaak tot een een zekere overschatting 
leidt, omdat de inschatting geen rekening houdt 
met het klinische oordeel. Tot slot betreffen de data 
over het zorggebruik in ons onderzoek een periode 
van één jaar. Dat maakt een inschatting van de 
proportie behandelde studenten moeilijker omdat 
er – in de algemene populatie dan toch - een lang 
uitstel bestaat om hulp te zoeken voor psychische 
problemen. Bovendien kunnen we geen inschatting 
geven van de mate waarin de gezochte professio-
nele hulp toereikend is en in hoeverre die voldoet 
aan wat de individuele student nodig heeft. 
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3.
Resultaten

Dit hoofdstuk beschrijft de hoofdbevindingen  
op thematisch wijze. Elk thema schetst een beeld  
van de bevindingen op het niveau van studiepopulatie.  
Aansluitend zoomen we kort in op het verband  
met specifieke studentenkenmerken.  
Elke thema besluit met enkele conclusies.
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Hoe vitaal en tevreden 
voelen studenten zich?

Vitaliteit en algemene  
levenstevredenheid

Psychisch gezonde studenten vertonen een alge-
mene tevredenheid over hun leven. Ze vertonen zin 
voor initiatief, beschikken over energie en ervaren 
levenskracht of vitaliteit. Figuur 9 toont een globaal 
overzicht van de vitaliteit en algemene levenstevre-
denheid van de studiepopulatie.    

Wat betreft levenstevredenheid is 26% van de 
studenten laag tevreden met hun leven. Bijna de 
helft (47%) van de studenten rapporteert een hoge 
levenstevredenheid en 27% een matige levenstevre-
denheid. De resultaten voor vitaliteit sluiten hier 
deels bij aan. De groep studenten met lage  vitaliteit 
(28%) is even groot als studenten die lage levenste-
vredenheid ervaren, maar de groep studenten met 
hoge vitaliteit is kleiner, zijnde 24%. De grootste 
groep (47%) rapporteert een matige vitaliteit. 
Studenten kunnen cognitief dan wel tevreden zijn 
met hun leven, daarom bruisen ze nog niet van 
energie. 

Vitaliteit en tevredenheid  
naargelang studentenkenmerken

Zeven studentenkenmerken houden een systema-
tisch, maar eerder klein verband met zowel vitaliteit 
als algemene levenstevredenheid. Ten eerste 
vertonen jongere studenten vaker een lage vitaliteit 
(< 25 jaar: 29%, 25 tot 36 jaar: 29%) en een lage 
levenstevredenheid (< 25 jaar: 26%, 25 tot36 jaar: 
29%) in vergelijking met oudere studenten (35+: 
telkens 18%). Ten tweede blijkt ook dat de aan- of 
afwezigheid van een functiebeperking samenhangt 
met vitaliteit en levenstevredenheid. Meer specifiek 
rapporteren studenten met een functiebeperking 
vaker een lage vitaliteit (35% versus 27%) en een 
lage levenstevredenheid (30% versus 25%). Ten 
derde vertoont ook de socio-economische status 
een systematisch verband met vitaliteit en levenste-
vredenheid: studenten uit een kortgeschoold of 
middengeschoold milieu rapporteren vaker een 
lage vitaliteit (kortgeschoold: 29%, middenge-
schoold: 31%) en een lage levenstevredenheid (kort-
geschoold: 28%, middengeschoold: 29%) in 
vergelijking met studenten uit een hooggeschoold 
milieu (respectievelijk 27% en 24%). Bovendien 
vertonen ook studenten met een studiebeurs vaker 
een lage vitaliteit (32% versus 27%) en een lage 
levenstevredenheid (30% versus 24%). Ten vierde 
hangt ook het opleidingsniveau consistent samen 
met vitaliteit en levenstevredenheid: graduaatsstu-
denten en studenten die een professionele of 
academische bachelor volgen vertonen vaker zowel 

Figuur 9. Vitaliteit en algemene levenstevredenheid studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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een lage vitaliteit (respectievelijk 33%, 29% en 30%) 
en een lage levenstevredenheid (respectievelijk 
34%, 27% en 25%) in vergelijking met andere types 
onderwijs (lage vitaliteit: 22-29%, lage levenstevre-
denheid: 20-23%). Ten vijfde rapporteren studenten 
die een alfa-studie volgen vaker lage vitaliteit (32%) 
en lage levenstevredenheid (28%) in vergelijking 
met studenten die een bèta-richting volgen (telkens 
26%) en studenten die een gamma-richting volgen 
(respectievelijk 29% en 24%). Ten zesde is ook de 
werksituatie van studenten geassocieerd met de 
vitaliteit en levenstevredenheid. Studenten zonder 
extra inkomen rapporteren vaker een lage vitaliteit 
(30%) en lage levenstevredenheid (26%), gevolgd 
door jobstudenten (respectievelijk 27% en 25%) en 
werkstudenten (respectievelijk 25% en 23%). Tot slot 
vertonen niet-kotstudenten vaker een lage vitaliteit 
(29% versus 28%) en een lage levenstevredenheid 
(27% versus 24%). 

Conclusie

• Hoewel bijna de helft van de studenten hoog 
tevreden is met hun leven, voelt slechts één op 
vier studenten zich erg vitaal en energiek;

• Iets meer dan één op vier studenten is (helemaal) 
niet tevreden met hun leven en voelt zich (hele-
maal) niet vitaal;  

• Leeftijd en socio-economische status spelen een 
rol. Jongere studenten en studenten uit een kort-
geschoold milieu en met een studiebeurs voelen 
zich minder vitaal en zijn minder tevreden met 
hun leven.

Welke psychische 
problemen komen vaak 
voor bij studenten? 

Welke psychische problemen  
komen vaak voor? 

Op jaarbasis screent 46% van de hogeschool- en 
universiteitsstudenten positief op de criteria van 
één of meerdere psychische problemen; 54% doet 
dit voor problemen ooit in zijn/haar leven. Dat zijn 
studenten die voldoen aan de DSM-5 criteria van 
minstens één van de volgende psychische problemen 
(‘diagnostisch’) en/of voldoen aan de criteria van 
screeningsvragen van een specifieke pathologie 
(‘screen’): majeure depressieve episode (diagnos-
tisch), manie/hypomanie (screen), bipolaire stoornis 
type I en II (screen), gegeneraliseerde angststoornis 
(diagnostisch), sociale-angststoornis (diagnostisch), 
paniekaanvallen (screen), paniekstoornis (diagnos-
tisch), meer dan drie psychotische symptomen 
(screen), eetproblemen (als eetbui-stoornis boulimia 
nervosa en purgerende eetproblemen - screen), 
periodieke explosieve stoornis (screen), posttrau-
matische stressstoornis (PTSS, screen), alcohol- en 
middelengebonden problemen (diagnostisch). 

Figuur 10 toont de 12-maanden prevalentie van de 
geïncludeerde gemeten psychische problemen. 
Majeur depressieve episode is het meest prevalente 
probleem: 35% screent positief binnen een 

Figuur 10. Voorkomen van psychische problemen bij studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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12-maanden perspectief, gevolgd door een posi-
tieve screen voor posttraumatische stressstoornis 
(34%), ADHD (33%) en sociale angststoornis (21%). 
Problemen in het gebruik van alcohol of het gebruik 
van middelen (geen alcohol) zijn wel aanwezig onder 
studenten, maar de prevalentie schommelt tussen 5 
en 8%. Ook suïcidaliteit en zelfverwonding zijn vaak 
voorkomend. Op jaarbasis heeft 17% al eens 
gedacht aan suïcide, 13% gedacht aan een plan en 
iets minder dan 2% een suïcidepoging gedaan. Op 
lange termijn is het opvallend dat suïcidaliteit ook al 
langer lijkt te bestaan dan enkel het laatste jaar. 
Meer dan de helft van de studenten had al ooit 
suïcidale ideatie (54%), ongeveer één derde suïcide-
plannen (31%) en één op elf (9%) deed ooit al een 
suïcidepoging. Opvallend is dat ongeveer één 
student op vier (27%) aangeeft het afgelopen jaar 
zich fysiek te hebben verwond (gebrand, een wonde 
toegebracht, een wonde opengehouden, zichzelf 
gekrast), zonder evenwel de intentie te hebben om 
dood te willen zijn.

Zijn alle psychische problemen  
even ernstig? 

Figuur 11 toont de graad van ernst van de onder-
zochte problemen. Wanneer we kijken naar de 
studenten die positief screenen op minstens één 
probleem, blijkt dat 35% aangeeft geen of maar een 
milde impact te ondervinden van de psychische 
problemen. Slechts 22% van deze groep geeft effec-
tief een ernstige impact aan op het dagelijkse en 
academische functioneren. De graad van ernst 
neemt gradueel toe in functie van het aantal 
problemen waarop de studenten positief screenen: 
12% bij één, 28% bij twee problemen en 41% bij drie 
of meer problemen.

Figuur 11 toont ook dat de mate van gepercipieerde 
ernst van problemen varieert in functie van het 
specifieke probleem. In lijn met de wetenschappe-
lijke literatuur heeft een manische episode een 
grotere impact op het dagelijkse leven (45% van de 
studenten met een manische episode rapporteert 
zeer ernstige impact op het dagelijkse en academi-
sche functioneren). Dat is ook het geval voor 
studenten die positief screenen op gegeneraliseerde 
angststoornis (37% rapporteert zeer ernstige 

Figuur 11. Graad van impact van psychische problemen studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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impact op het dagelijkse en academische functio-
neren). Opvallend is bovendien dat maar 26% van 
de studenten die beantwoorden aan de criteria van 
een depressie ook effectief een ernstige impact 
rapporteert op het dagelijkse leven.

Comorbiditeitspatronen tussen  
psychische problemen

Als we kijken naar de proportie studenten die meer-
dere problemen hebben in het afgelopen jaar, dan 
toont Figuur 12 aan dat de grootste proportie 
bestaat uit studenten die één probleem hebben 
(31%), gevolgd door studenten die twee problemen 
hebben (21%). Een kleine proportie studenten heeft 
meer dan twee problemen tegelijkertijd (13%). 
Wanneer we de gegevens rond comorbiditeit (het 

samen voorkomen van meerdere problemen) 
combineren met de impact die ze genereren op het 
dagelijkse en academische functioneren, dan 
kunnen we zeggen dat de kritische groep studenten 
die veel psychische problemen heeft én een grote 
impact ervaart van deze psychische problemen 
wordt geschat op ongeveer 5% van de Vlaamse 
studentenpopulatie.

Aanvangsleeftijden van 
psychische problemen 

Gemiddeld ontstaan psychische problemen bij 
studenten hoger onderwijs rond hun 15 à 16 jaar (zie 
Figuur 13). Dat is in lijn met wat al is gekend rond 
ontstaansleeftijden van psychische problemen en 
suïcidaliteit in de algemene populatie (75% van de 

Figuur 12. Comorbiditeit psychische problemen bij studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)

Figuur 13. Gemiddelde onset leeftijd psychische problemen studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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stoornissen in een algemene populatie begint vóór 
de leeftijd van 24 à 27 jaar).99 Die leeftijd varieerde 
niet veel in functie van specifieke studentenken-
merken, maar is wel beduidend lager voor studenten 
met psychotische symptomen (12 jaar), positieve 
screens voor bipolair II stoornis (15 jaar) en ADHD 
(14 jaar) en hoger voor studenten met PTSS (17 jaar) 
en een niet-alcoholgebonden middelenprobleem 
(18 jaar). Positieve screens voor de zogenaamde 
common mental disorders (angst, depressie, alco-
holgebonden problemen) schommelen in aanvang-
sleeftijden grosso modo tussen de 15-16 jaar).  

Specifieke kwetsbare groepen voor 
psychische problemen en suïcidaliteit

De prevalentie van psychische problemen varieert 
ook in functie van specifieke studentenkenmerken 
(zie ook hierboven). Psychische problemen komen 
vaker voor bij (1) vrouwelijke studenten (V: 49%; M: 
43%) en studenten met een niet-binaire genderiden-
titeit (67%; M: 42%; V: 48%); (2) studenten met een 
functiebeperking (56% versus 45%); (3) graduaats-, 
professionele en academische bachelorstudenten 
(respectievelijk 50%, 48 % en 47%); (4) graduaats- 
en hogeschoolstudenten (respectievelijk 50% en 
48%); (5) jobstudenten (49%); (6) niet-generatiestu-
denten (47 versus 41%); (7) kotstudenten (47% versus 
45%); (8) kunststudenten (58% versus 45%); (9) 
anderstalige studenten (53%); (10) studenten-man-
telzorgers (52% versus 46%); (11) studenten met een 
migratie-achtergrond buiten de EU1 (53%); (11) 
studenten uit een kortgeschoold milieu (51%); (12) 
parttime studenten (49%) en (13) studenten uit de 
alfa-richtingen (54%). 

Conclusie

• Angst en depressie zijn vaak voorkomend bij 
studenten, maar we zien tegelijkertijd een hoge 
prevalentie van externaliserende / impulsgerela-
teerde problemen (zoals zelfverwonding, eetpro-
blemen en suïcidaliteit); 

• De kritische groep studenten die veel psychische 
problemen heeft én een grote impact ervaart 
van deze psychische problemen wordt geschat 
op ongeveer één op twintig Vlaamse studenten;

• De gemiddelde leeftijd van het ontstaan van 
psychische problemen is 15 jaar. Middelgebonden 
problemen en ook een posttraumatische stress-
stoornis hebben evenwel een aanvangsleeftijd 
van 18 jaar;

• De prevalentie van psychische problemen vari-
eert in functie van specifieke studentenken-
merken. Studenten met een studiebeurs hebben 
bijvoorbeeld vaker psychische problemen in 
vergelijking met niet-beursstudenten.

Hoe zit het met het midde-
lengebruik bij studenten? 

Gebruik alcohol en middelen

De bevraging polste naar het gebruik van alcohol als 
gescreend voor de aanwezigheid van een probleem 
in het gebruik van alcohol en/of middelen. Figuur 14 
toont de frequentie van alcoholconsumptie.

Bijna acht op tien studenten (78%) rapporteert 
consumptie van alcohol: 26% consumeert minder 

Figuur 14. Alcoholgebruik studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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dan eenmaal per maand, 29% twee tot drie keer per 
maand, 18% twee tot drie keer per week en 5% 
consumeert alcohol meer dan vier keer per week. 

Wat de hoeveelheid geconsumeerde alcohol betreft 
(Figuur 15), consumeert 53% minder dan drie 
eenheden per gelegenheid, 24% 3 tot 4 eenheden, 
13% 5 tot 6 eenheden, 6% 7 tot 9 eenheden en 4% 
tien of meer eenheden alcohol per gelegenheid. 

Wanneer we kijken naar kenmerken van alcoholge-
bruik (bij de effectieve alcoholgebruikers - zie tabel 
1), dan zien we dat 73% aangeeft nooit een probleem 
ervaart om te stoppen, 64% nooit een probleem 
heeft met te doen wat normaal van hen wordt 
verwacht, 98% nooit ’s ochtends alcohol nodig heeft 

om weer op gang te komen, 58% zich nooit schuldig 
voelt over het alcoholgebruik en 59% zich altijd kan 
herinneren wat er is gebeurd tijdens de alcoholcon-
sumptie. Minstens eenmaal per maand heeft 13% 
een schuldig gevoel over het alcoholgebruik, kan 
10% zich niet altijd herinneren wat er is gebeurd, lijkt 
het 10% niet te lukken om te stoppen met alcohol-
consumptie en heeft 8% het gevoel de normale 
taken te kunnen uitvoeren. Bij 2 tot 4% is dat weke-
lijks het geval. Niemand voelt de nood aan alcohol 
in de ochtend om op gang te kunnen komen. Een 
ander opvallend feit: 10% van de gebruikers geeft 
aan dat in het laatste jaar iemand anders dan de 
respondent zelf een letsel heeft opgelopen als 
gevolg van het alcoholgebruik van de respondent. 
Tot slot geeft 6% aan dat een familielid en/of vriend 

Figuur 15. Aantal consumpties alchohol studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)

Tabel 1. Kenmerken van alcoholgebruik bij studenten, academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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zich in het afgelopen jaar zorgen heeft gemaakt 
over het alcoholgedrag van de respondent. Boven-
staande gegevens tonen aan dat de meerderheid 
van de studenten alcohol consumeert. Een kleine 
groep studenten lijkt dat in zo’n mate te doen, dat 
het ernstige impact heeft voor de persoon in kwestie 
én de omgeving. 

Met betrekking tot het gebruik van middelen geeft 
28% aan in het laatste jaar cannabinoïden te hebben 
gebruikt, 8% voorgeschreven of niet-voorgeschreven 
medicatie (met de bedoeling een dempend of opwek-
kend effect te genereren), 7% street drugs (opiaten, 
LSD, speed) en 4% stimulantia (zoals cocaïne of 
andere oppeppende middelen). Bij de cannabisge-
bruikers gebruikt 14% dagelijks, 18% wekelijks en 68% 
maandelijks. Bij de medicatiegebruikers gebruikt 10% 
dagelijks, 18% wekelijks en 72% maandelijks. Bij de 
gebruikers van street drugs gebruikt 3% dagelijks, 9% 
wekelijks en 88% maandelijks. Bij de stimulantiage-
bruikers 13% dagelijks, 15% wekelijks en 82% maande-
lijks. Het is dus zo dat frequent middelengebruik niet 
vaak voorkomt. Bovendien is het zo dat 71% van de 
middelengebruikers slechts één middel gebruikt; 
omgekeerd wordt de proportie gebruikers die alle vier 
de klassen middelen gebruikt, geschat op 3% van de 
middelengebruikers. Tabel 2 geeft meer details over 
het gebruik van middelen.

Probleem in het gebruik van alcohol 
en middelen

Ondanks het hoge percentage gebruik zijn de 
prevalentieschattingen van de problemen eerder 
laag: 8% van de studenten screent positief voor een 
alcoholgebonden probleem en 5% screent positief 
voor een niet-alcoholgerelateerde middelenge-
bonden probleem. Er is bovendien een zeer markante 
comorbiditeit tussen alcohol- en middelenpro-
blemen aan de ene kant en psychische problemen 
aan de andere kant: (1) alle psychische problemen 
zijn significant samenhangend met een probleem in 
het alcoholgebruik (factor 1.8) en met een probleem 
in het middelengebruik (factor 3.3); (2) specifieke 
problemen met hoge samenhang zijn bipolaire 
problemen (2.3 tot 4.4 vaker voorkomend met 
middelgebonden problemen, al dan niet met 
alcohol) en depressie (1.5 tot 3.6 vaker voorkomend). 

Specifieke kwetsbare groepen voor 
alcohol-gebonden problemen

De prevalentie van alcoholgebonden problemen 
varieert ook in functie van specifieke studentenken-
merken (zie ook hierboven). Ze komen vaker voor bij 
(1) mannelijke studenten (M: 12%, V: 6%) en studenten 
met een mannelijke genderidentiteit (12% versus 5 
tot6%); (2) studenten met een functiebeperking (8% 
versus 7%); (3) academische bachelorstudenten 
(9%), masterstudenten (9%) studenten in een scha-

Tabel 2. Kenmerken van middelengebruik bij studenten academiejaar 2022-2023 (N=6,406)

Dagelijks
of bijna 

dagelijks 

3-4 dagen 
per week

1-2 dagen 
per week 

1-3 dagen 
per maand 

< 1x per 
maand Nooit

Hoe vaak heeft je druggebruik voor 
moeilijkheden gezorgd thuis, op school of werk?  3% 3% 3% 4% 9% 78%

Hoe vaak bleef je gebruiken zelfs wanneer het 
voor conflicten en/of problemen zorgde?  2% 1% 2% 3% 13% 79%

Hoe vaak was je onder invloed in situaties 
waarin je gewond zou kunnen geraken?  2% 1% 2% 3% 13% 79%

Hoe vaak verminderde je je activiteiten met 
familie, vrienden of op het werk ten gevolge van 
druggebruik?  

3% 3% 3% 3% 8% 80%

Hoe vaak gebruikte je meer of bracht je meer 
tijd door met het gebruiken van het middel dan 
voorzien?  

4% 3% 4% 6% 10% 73%
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keljaar (10%); (4) universiteitsstudenten (9%); (5) 
jobstudenten (10%); (6) kotstudenten (11% versus 
5%); (7) studenten met een Nederlandse thuistaal 
(9% versus 5-6%); (8) studenten-mantelzorgers (8% 
versus 6%); (9) studenten met migratieachtergrond 
binnen de EU (10%); (10) studenten uit een hoogge-
schoold milieu (9% versus 5-6%) en (11) niet-pionier-
studenten (9% versus 6%). Figuur 16 toont een 
verfijnder overzicht. 

Specifieke kwetsbare groepen voor 
middelengebonden problemen

De prevalentie van middelengebonden problemen 
is algemeen beschouwd laag (5%), maar varieert 
toch in functie van specifieke studentenkenmerken. 
Ze komen vaker voor bij (1) mannelijke studenten (M: 
6%, V: 3%) en studenten met een niet-binaire gende-
ridentiteit (9% versus 3 tot6%); (2) graduaatsstu-
denten (7%); (3) werkstudenten (6% versus 4 tot 5%);  
(4) Belgen (7%); (5) kunststudenten (9% versus 4%); 
(6) studenten met ook een andere dan Nederlandse 
thuistaal (7% versus 4%); (7) student-mantelzorgers 
(6% versus 4%); (7) studenten met migratieachter-
grond buiten de EU1 (7%); en (8) studenten uit de 
alfa-richtingen (7%). 

Conclusie

• Bijna acht op de tien studenten rapporteert 
consumptie van alcohol. Ongeveer 5 procent 
daarvan consumeert alcohol meer dan vier keer 
per week;

• Opvallend is dat 13% van de studenten ooit medi-
catie gebruikte als psychoactief middel; 

• De prevalentie varieert in functie van specifieke 
studentenkenmerken. Alcoholgebonden problemen 
komen bijvoorbeeld vaker voor bij studenten in een 
academische bachelor, masteropleiding of in een 
schakeljaar.

Zoeken studenten met 
psychische problemen 
vaak hulp? Welke drempels 
ervaren zij? 

Met en unmet need voor psychische 
problemen

Van de respondenten die positief screenen voor een 
psychische probleem was het afgelopen jaar 45% in 
behandeling (geweest). Dat betekent dat bij studenten 
hoger onderwijs in Vlaanderen de unmet need wordt 
geschat op 55%. De motivatie en het probleembesef 
bij studenten met psychische problemen om zich te 
laten behandelen is vrij laag: 24% meent dat er geen 
enkel probleem is dat behandeld moet worden, 23% 
twijfelt of er een probleem is, 24% heeft de intentie iets 

Figuur 16. Alcohol- en middelengebonden problemen studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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aan het probleem te doen, 16% geeft aan effectief al 
iets te doen aan het probleem en 13% geeft aan al 
effectief iets aan het probleem te hebben gedaan. 

Met betrekking tot respondenten met psychische 
problemen die behandeling kregen, is de proportie 
behandeling hoger in specifieke klinische groepen 
(zie Figuur 17): 71% van de studenten met een suïci-
depoging in het afgelopen jaar was in datzelfde jaar 
ook in behandeling. Dat was ook het geval voor 
studenten met drie of meer psychische problemen 
(63%), met een paniekstoornis (60%), positieve screen 
voor bipolariteit I (60%), manische episode (59%), 
gegeneraliseerde angststoornis (58%), suïcideplan 
(55%), paniekaanvallen (54%) en studenten met twee 
problemen (51%). De vaakst voorkomende problemen 
hebben een behandelgraad van 50% of lager: 50% 
van de studenten met depressie (prevalentie 35%) is 
behandeld, 47% van de studenten met een positieve 
screen voor PTSS (prevalentie 34%), 41% van de 
studenten met ADHD (prevalentie 33%) en 44% van 
de studenten met een sociale angststoornis (preva-
lentie 31%).  Lage behandelingscijfers (lager dan 40% 

behandeling) zien we in de volgende problemen en 
psychische problemen: een positieve screen op inter-
mittent explosieve stoornis (40%), eetbuistoornis 
(37%), de aanwezigheid van maar één probleem 
(35%) en alcoholgebonden middelenprobleem (32%). 
Bovendien was een hogere ernst van het psychisch 
probleem gekoppeld aan zowel een hogere behan-
delnood (56% bij één, 73% bij twee, 79% bij drie 
problemen) als aan een hogere behandelproportie 
(36% bij één, 52% bij twee en 63% bij meer dan twee 
psychische problemen).

Behandeling in aanwezigheid van een psychisch 
probleem varieerde in functie van specifieke studen-
tenkenmerken en was hoger bij (1) vrouwelijke 
studenten (53%) en studenten met een niet-binaire 
genderidentiteit (60%); (2) werkstudenten (57%); (3) 
studenten met een functiebeperking (67%); (4) 
kunststudenten (53%); (5) niet-fulltime studenten 
(62%). Lagere behandelproporties werden dan weer 
gevonden bij studenten met een anderstalige 
studenten (41%) en studenten met een migratieach-
tergrond buiten de EU1 (40%). 

Figuur 17. Behandeling psychische problemen studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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Barrières ten aanzien van behandeling

We kunnen veronderstellen dat specifieke barrières 
een sterke rol spelen in het niet zoeken van hulp. 83% 
van de studenten met een psychisch probleem gaf 
aan het probleem alleen te willen oplossen, 64% 
beweert niet te weten waar naartoe met psychische 
problemen, 61% was van mening dat behandeling 
teveel zou kosten, 56% twijfelde aan de werkzaamheid 
van behandeling en 56% gaf logistieke problemen 
(tijd, plaats, agenda) aan om geen hulp te zoeken.

Zoals in Figuur 18 duidelijk wordt, zijn de specifieke 
redenen om géén hulp te zoeken eerder cognitief en 
praktisch van aard (56% tot 83% van de studenten). 
Dingen die te maken hebben met stigma worden 
beduidend minder vaak gerapporteerd als redenen 
om geen hulp te zoeken (42% tot 55% van de 
studenten). Opvallend is dan weer dat stigma vaker 
lijkt voor te komen bij de groep studenten onder 25 
jaar in vergelijking met oudere studenten (48% versus 
36 tot 37%).  Dat is ook het geval voor schaamte (56% 
versus  42 tot48%) en voor de idee dat men zelf de 
problemen moet oplossen (84% voor de -25-jarigen 
versus 73 tot 76% voor de +25-jarigen). Financiële 
barrières komen dan weer vaker bij de studenten 
boven de 25 jaar (67% tot 75% versus 59%). 

Barrières ten aanzien van behandeling verschillen in 
functie van de verschillende klinische groepen.  
Er zijn twee opvallende conclusies. Ten eerste zijn 

studenten met een gegeneraliseerde angststoornis 
vaker van menig dat behandeling niet zou werken, 
denken vaak dat behandeling teveel zou kosten, 
geven vaker aan dat ze niet weten waar ze hulp 
moet zoeken en hebben vaker logistieke problemen 
om effectief te stap naar hulp te zetten. Ten tweede 
geven studenten die aangeven suïcidepogingen en 
suïcideplannen te hebben (gedaan) in het afgelopen 
jaar vaker aan dat ze denken dat behandeling niet 
effectief zou zijn.  Ze geven ook vaker aan dat ze 
zich schamen, en dat anderen zich anders zouden 
gedragen mochten ze te weten komen dat ze in 
behandeling zijn. Barrières ten opzichte van het 
zoeken van hulp varieerden niet noemenswaardig in 
functie van specifieke studentenkenmerken. 

Bereidheid tot behandeling en 
herkennen van eigen psychische 
problemen

Wanneer studenten voldoen aan de criteria van een 
psychische probleem, dan wil dat nog niet zeggen 
dat ze de nood voelen om effectief te worden 
behandeld, of dat ze het gevoel hebben dat er über-
haupt een probleem is. Figuur 19 toont dat van de 
groep studenten die positief screent op een van de 
klinische outcomes. 22% aangeeft geen probleem te 
ervaren, 24% twijfelt, 25% meent dat er een 
psychisch probleem is en is van plan om er iets aan 
te doen, 17% pakt het actief aan en 12% geeft aan 
dat het probleem al is aangepakt. 

Figuur 18. Barrières hulp zoeken studenten psychische problemen academiejaar 2022-2023 (N= 21,848)
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Bereidheid tot behandeling en de ervaren nood om 
de situatie te veranderen varieerden in functie van 
de klinische outcomes. Het is opvallend dat de zoge-
naamde externaliserende gedragingen en stoor-
nissen geassocieerd zijn met een hoger voorkomen 
van de idee dat er geen probleem is: 25% van de 
studenten die positief screenden op intermittent 
explosieve stoornis, 26% van de studenten met 
niet-suïcidaal zelfverwondend gedrag, 29% van de 
studenten met positieve screens op eetbuisstoornis 
en zelfs 37% van diegenen met een aan alcoholge-
bonden middelenprobleem, vond dat er geen enkel 
probleem is. Omgekeerd waren studenten met 
klachten van een gegeneraliseerde angststoornis in 
hogere proportie van plan om iets aan de problemen 

te doen (30%). De bereidheid tot verandering en 
behandeling toont zich ook in de ervaren nood tot 
behandeling: 56% van de studenten met minstens 
één psychisch probleem heeft een expliciete behan-
delnood. Die nood stijgt met het aantal problemen: 
49% bij één probleem, 65% bij twee en 72% bij drie 
of meer problemen. Wanneer we kijken naar de 
aparte problemen dan is het duidelijk dat de 
hoogste behandelnood te vinden is bij studenten 
met een suïcidepoging (85%), en studenten met drie 
of meer psychische problemen (79%). Figuur 20 
geeft de behandelnood weer. 

Figuur 19. Bereidheid behandeling en herkennen psychische problemen studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)

Figuur 20. Behandelnood aanwezigheid psychisch probleem studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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Bereidheid tot behandeling en de ervaren nood om 
de situatie te veranderen varieerden in functie van 
specifieke studentenkenmerken. (1) studenten met 
een mannelijke genderidentiteit hadden vaker de 
idee dat de psychische problemen moesten behan-
deld moet worden (27%) dan studenten met vrou-
welijke genderidentiteit (19%) en niet-binaire 
genderidentiteit (12%); (2) ook internationale 
studenten dachten vaker dat er geen enkel probleem 
is (32% versus 23%) en dat was ook het geval bij 
kunststudenten (23% versus 18%); (3) de ervaren 
nood tot behandeling is het grootst bij master- en 
banabastudenten (25% tot 26%) terwijl manamas-
tudenten het vaakst denken dat er geen probleem 
is; (4) Nederlandstalige en studenten zonder migra-
tieachtergrond erkennen vaker geen nood aan 
behandeling (25% versus 17 tot 20%); (5) 
student-mantelzorgers zijn vaker ontkennend ten 
aanzien van behandelnood (19% versus 23%); 
niet-beursstudenten zien vaker het probleem niet 
(24% versus 18%). Dat is ook het geval bij studenten 
in een alfa-richting (19% versus 23 tot 24%). 

Conclusie

• De unmet need voor studenten in het Vlaamse 
hoger onderwijs wordt op 55% geschat; 

• De specifieke redenen om geen hulp te zoeken 
zijn eerder cognitief van aard: 83% van de 
studenten geeft aan de psychische problemen 
zelf te willen oplossen;

• In het algemeen rapporteert maar 56% van de 
studenten met een psychisch probleem een 
effectieve nood tot behandeling; 

• Externaliserende gedragingen en problemen zijn 
geassocieerd zijn met een sterker idee dat er 
geen probleem is dat behandeling behoeft. Deze 
klinische groep kent lage behandelcijfers, en 
heeft ook een lage nood aan behandeling. 
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Hoe zit het met de studie-
motivatie van studenten? 

Algemeen beeld studiemotivatie 

Een belangrijke factor gerelateerd aan welbevinden 
en studiesucces van studenten is de studiemoti-
vatie. Vaak vertoont een student een mix van meer-
dere motivatietypes. Het ideale motivatieprofiel 
combineert een hoge mate van autonome motivatie 
om te studeren en een lage mate van gecontro-
leerde motivatie en demotivatie. Figuur 21 toont de 
mate van studiemotivatie volgens motivatietype.   

Globaal geven studenten aan gemotiveerd te zijn, al 
zijn er verschillen in het soort motivatie. Een op de 
twee studenten (51%) rapporteert een hoge auto-
nome motivatie en 46% een matige autonome moti-
vatie. Toch ervaart iets meer dan de helft van de 
studenten ook een matige (57%) en 15% een hoge 
gecontroleerde motivatie. Daarnaast vertoont 21% 
tekenen van een matige demotivatie en 2% tekenen 
van een hoge demotivatie. 

Motivatie naargelang studenten- 
kenmerken

Vier studentenkenmerken houden systematisch 
verband met alle drie types van studiemotivatie. De 
samenhang is altijd matig tot klein, waarbij leeftijd 
en geslacht het grootste verband vertonen. Om te 

beginnen vertonen oudere studenten een meer 
aangepast motivatieprofiel. Bij jongere studenten is 
er vaker sprake van hoge demotivatie (< 25 jaar: 3%, 
25 tot 36 jaar: 2.4%, 35+: 1%), hoge gecontroleerde 
motivatie (< 25 jaar: 17%, 25 tot 36 jaar: 9%, 35+: 3%) 
en lage autonome motivatie (< 25 jaar: 4%, 25 tot 36 
jaar: 2%, 35+: 1%). Ten tweede zijn meisjes gemoti-
veerder (zowel autonoom als gecontroleerd) dan 
jongens. Mannelijke studenten ervaren vaker een 
hoge demotivatie (3%), een lage autonome moti-
vatie (5%) en een lage gecontroleerde motivatie 
(29%) dan vrouwelijke studenten (respectievelijk 1%, 
2%, en 28%). Ten derde: ook de opleidingsvorm 
speelt een rol. Studenten uit een vervolgopleiding 
zoals een bachelor-na-bachelor (9%) of 
master-na-masterprogramma (10%) of schakeljaar 
(9%) ervaren minder gecontroleerde motivatie dan 
graduaatsstudenten (14%), bachelorstudenten 
(professioneel 15%, academisch 17%) en masterstu-
denten (14%). Vooral graduaatsstudenten vragen 
opvolging. Naast meer gecontroleerde motivatie 
(14%) ervaren ze ook vaker een hoge demotivatie 
(5% versus 1% tot 3% voor de andere types) en lage 
autonome motivatie (7% versus 1% tot 4% voor de 
andere types). Ten vierde blijken kotstudenten in het 
algemeen gemotiveerder. Niet-kotstudenten 
vertonen vaker een hoge demotivatie (3%) en lage 
autonome motivatie (4%) dan kotstudenten (respec-
tievelijk 2% en 3% ). Kotstudenten vertonen ook 
vaker hoge gecontroleerde motivatie (17%) dan 
niet-kotstudenten (14%).

Figuur 21. Studiemotivatie studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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Verdiepende analyse motivatieprofielen

Persoonsgerichte analyses lieten toe om combina-
ties van deze diverse motivatietypes na te gaan. 
Zoals Figuur 22 toont, identificeerden we drie 
verschillende motivatieprofielen. Groep 1 (38%) 
kenmerkt zich door een ‘hoge kwantiteit van moti-
vatie’. Ze scoren zowel hoog op autonome als 
gecontroleerde motivatie. Studenten in deze groep 
hebben een gemengd profiel: ze rapporteren zowel 
‘leergoesting’ als ‘moet-ivatie’. Groep 2 (37%), de 
‘goede kwaliteit motivatie’ groep, vertoont het 
meest gunstige motivatieprofiel. Ze vertonen een 
hoge autonome motivatie, lage gecontroleerde 
motivatie en lage demotivatie. Groep 3 (25%) 
kenmerkt zich vooral door hoge demotivatie en, in 
iets mindere mate, door hoog gecontroleerde moti-
vatie. Tegelijkertijd is autonome motivatie in deze 
groep minder aanwezig in vergelijking met de twee 

andere groepen. Studenten in deze groep zijn vooral 
gedemotiveerd. Indien ze dan toch gemotiveerd 
zijn, is dit vooral vanuit gevoelens van druk.

Deze ‘povere kwaliteit/demotivatie’ groep heeft dus 
het minst gunstige profiel. Dit blijkt ook wanneer we 
de samenhang bekijken tussen de groepen enerzijds, 
en de studietevredenheid, vitaliteit en levenstevre-
denheid anderzijds. De ‘povere kwaliteit/demotivatie’ 
groep  rapporteert vaker een lage studietevreden-
heid (6%) in vergelijking met beide andere groepen 
(telkens 1%). Verder rapporteert de ‘povere kwaliteit/
demotivatie’ groep  vaker een lage vitaliteit (46%) en 
een lage levenstevredenheid (44%), gevolgd door de 
‘hoge kwantiteit motivatie’ groep  (respectievelijk 
26% en 23%) en de ‘goede kwaliteit motivatie’ groep 
(respectievelijk 17% en 14%). Deze resultaten geven 
aan dat vooral de ‘povere kwaliteit/demotivatie’ 
groep extra zorg vraagt. 

Figuur 22. Motivatieprofielen studenten academiejaar 2022-2023 (N=21,868)
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Conclusie

• De globale cijfers voor motivatie zijn vrij gunstig: 
autonome motivatie primeert;

• Toch rapporteert de helft een matige (51%) en 
15% een hoge mate van gecontroleerde motivatie 
en vertoont ongeveer 21% tekenen van matige of 
hoge demotivatie;

• Er zijn drie motivatieprofielen waarbij vooral de 
‘povere kwaliteit/demotivatie’ groep (25%) extra 
zorg vraagt;

• Oudere studenten vertonen een meer aangepast 
motivatieprofiel, terwijl vrouwelijke studenten 
gemotiveerder zijn (zowel autonoom als gecon-
troleerd) dan mannelijke studenten.

Hoe zit het met de slaap 
van studenten?

Slaapkwaliteit en slaapduur

Slapen is – samen met een gezond voedingspatroon 
en voldoende beweging – essentieel voor een goede 
gezondheid. Zoals Figuur 23 toont, rapporteert 
meer dan een op de drie studenten (35%) een hoge 
slaapkwaliteit, een op de twee (52%) rapporteert 
een matige slaapkwaliteit en 12% een lage slaap-
kwaliteit. 

Studenten slapen gemiddeld 7 uur per nacht. Het 
merendeel van de studenten slaapt gemiddeld 7 of 
8 uur per nacht (59%). Een op de drie studenten 
(29%) geeft aan gemiddeld minder dan 7 uur per 
nacht te slapen. 

Slaap naargelang studentenkenmerken

Eén studentenkenmerk hangt systematisch samen 
met zowel de slaapkwaliteit als slaapduur van 
studenten: geslacht. Vrouwelijke studenten hebben 
een grotere kans op een lage of een matige slaap-
kwaliteit (laag: 13%, matig: 54%) dan mannelijke 
studenten (laag: 12%, matig: 50%). Mannelijke 
studenten slapen gemiddeld iets minder lang dan 
vrouwelijke studenten: 26% van de vrouwelijke 
studenten versus 32% van de mannelijke studenten 
slaapt gemiddeld minder dan 7 uur per nacht. 

Conclusie

• Studenten geven aan gemiddeld 7 uur te slapen;
• Een op drie studenten rapporteert een hoge 

slaapkwaliteit en een op twee ervaart een matige 
slaapkwaliteit;

• Vrouwelijke studenten ervaren vaker een lage of 
een matige slaapkwaliteit.

Figuur 23. Slaapkwaliteit studenten academiejaar 2022-2023 (N=5,747)
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Hoe zit het met de ABC- 
behoeften van studenten?

Algemeen beeld

De mate waarin studenten de psychologische basis-
behoeften autonomie, verbondenheid en competentie 
bevredigd dan wel gefrustreerd zien, werd gemeten in 
het offline- en onlinedomein (social media). 

Zoals Figuur 24 toont, is verbondenheid de basisbe-
hoefte waaraan het meest is voldaan in het offline-
domein, gevolgd door autonomie en ten slotte 

competentie. Zo rapporteert 58% van de studenten 
een hoge verbondenheidsbevrediging, 41% een 
hoge autonomiebevrediging en 28% een hoge 
competentiebevrediging. Studenten lijken over de 
volledige lijn minder bevrediging te ervaren in het 
onlinedomein dan in het offlinedomein. Zoals in 
Figuur 25 duidelijk wordt, zijn de behoeftes aan 
verbondenheid en autonomie van studenten in het 
onlinedomein in gelijke mate voldaan. Zo rappor-
teert 41% van de studenten een hoge verbonden-
heids- en een hoge autonomiebevrediging. Ook 
online rapporteren studenten vooral (zeer) lage 
scores voor competentiebevrediging (31%). 

Figuur 24. ABC-behoeftebevrediging offline studenten acadmiejaar 2022-2023 (N=21,848)

Figuur 25. ABC-behoeftebevrediging online studenten acadmiejaar 2022-2023 (N=21,848)
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Het ABC naargelang studenten- 
kenmerken

Zes studentenkenmerken houden systematisch 
verband met de bevrediging of frustratie van de 
drie basisbehoeften in het offlinedomein. Het gaat 
om kleine verbanden. Om te beginnen vertoont leef-
tijd een systematisch verband met het ABC van 
studenten. Jongere studenten hebben een grotere 
kans op (zeer) lage autonomiebevrediging (< 25 
jaar: 16%, 25 tot 36 jaar: 15%), (zeer) lage competen-
tiebevrediging (< 25 jaar: 27%, 25 tot 36 jaar: 23%) en 
(zeer) lage verbondenheidsbevrediging (< 25 jaar: 
8%, 25 tot 36 jaar: 8%) dan oudere studenten (35+: 
respectievelijk 9%, 13% en 5%). Ten tweede hebben 
studenten met een functiebeperking een grotere 
kans op (zeer) lage autonomiebevrediging (21% 
versus 15%), (zeer) lage competentiebevrediging 
(33% versus 25%) en (zeer) lage verbondenheidbe-
vrediging (10% versus 7%). Ten derde vertoont ook 
de socio-economische status van studenten een 
systematisch verband met het ABC van studenten. 
Studenten uit een kortgeschoold of middenge-
schoold milieu hebben een grotere kans op (zeer) 
lage autonomiebevrediging (kortgeschoold: 16%, 
middengeschoold: 18%), (zeer) lage competentiebe-
vrediging (kortgeschoold: 26%, middengeschoold: 
28%) en (zeer) lage verbondenheidsbevrediging 
(kortgeschoold: 12%, middengeschoold: 10%) dan 
studenten uit een hooggeschoold milieu (respectie-
velijk 15%, 26% en 7%). Hierbij aansluitend hebben 
ook studenten met een studietoelage een grotere 
kans op (zeer) lage autonomiebevrediging (19% 
versus 15%) en (zeer) lage verbondenheidbevredi-
ging (10% versus 7%). Ten vierde rapporteren 
studenten met een migratieachtergrond buiten de 
EU1 vaker (zeer) lage autonomiebevrediging (20%), 
(zeer) lage competentiebevrediging (31%) en (zeer) 
lage verbondenheidsbevrediging (11%) dan 
studenten zonder migratieachtergrond (respectie-
velijk 15%, 25% en 6%) of studenten met een migra-
tieachtergrond binnen de EU1 (respectievelijk 16%, 
26% en 9%). Ten vijfde vertoont ook het type onder-
wijs een consistent verband met de drie basisbe-
hoeften. Vooral graduaatsstudenten lijken hier uit 
de boot te vallen en hebben een consistent grotere 
kans op (zeer) lage autonomiebevrediging (20%), 
(zeer) lage competentiebevrediging (28%) en (zeer) 
lage verbondenheidsbevrediging (13%). Tot slot 
hebben studenten die een alfa-richting volgen een 

grotere kans op (zeer) lage autonomie-, compe-
tentie- en verbondenheidsbevrediging (respectieve-
lijk 19%, 32% en 9%), gevolgd door studenten die een 
bèta-richting volgen (respectievelijk 15%, 25% en 
8%) en studenten die een gamma-richting volgen 
(respectievelijk 15%, 24% en 7%). 

Verdiepende analyse ABC

In een verdiepende analyse onderzochten we of  
behoeftebevrediging in het offline en online domein 
uniek samenhangen met vitaliteit, levenstevreden-
heid en slaapkwaliteit. Meer specifiek is behoefte-
bevrediging offline uniek en sterk positief 
geassocieerd met vitaliteit, levenstevredenheid  en 
een betere slaapkwaliteit. Hier bovenop speelt 
behoeftebevrediging online  een beperkte unieke rol 
in de samenhang met vitaliteit, levenstevredenheid  
en slaapkwalitei. Hoewel alle verbanden dus signifi-
cant bleken (p < .001), waren de verbanden voor 
offline behoeftebevrediging beduidend sterker dan 
voor online behoeftebevrediging. Deze resultaten 
geven aan dat als studenten hun welbevinden 
wensen te versterken, best kunnen investeren in het 
voldaan krijgen van hun basisbehoeftes in de offline 
wereld. 

Conclusie

• Verbondenheid is de meest voldane behoefte, 
gevolgd door autonomie en competentie. 
Studenten geven aan dat hun basisbehoeften 
offline meer voldaan zijn dan online;

• Specifiek geeft respectievelijk 58%, 41% en 28% 
aan dat hun behoeften aan verbondenheid, 
autonomie en competentie offline in sterke mate 
zijn voldaan;

• Iets meer dan een op de vier studenten (27%) 
geeft aan dat hun competentiebehoefte (erg) 
sterk is gefrustreerd: ze voelen zich onzeker en 
hebben het gevoel te falen;

• Offline-behoeftebevrediging vormt een krachti-
gere voorspeller van vitaliteit en levenstevreden-
heid dan online-behoeftebevrediging.

• Jongere studenten, studenten met een lage 
socio-economische status en studenten met een 
functiebeperking zijn kwetsbaarder voor een 
(zeer) lage behoeftebevrediging.
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In welke mate proberen 
studenten hun ABC vorm 
te geven?

ABC-behoeftevormgeving

In de mate dat studenten actief contexten, activi-
teiten of mensen opzoeken die aan hun ABC-be-
hoeften voldoen, staan ze proactief in het leven. 
Figuur 26 toont in welke mate studenten hun 

behoeften aan autonomie, verbondenheid en 
competentie vormgeven in het offlinedomein.

Algemeen lijken studenten zich bewuster te zijn van 
welke activiteiten hun behoefte aan autonomie en 
verbondenheid maximaliseren en/of ze zoeken 
vaker proactief die activiteiten op, in vergelijking 
met activiteiten die hun behoefte aan competentie 
maximaliseren. Een grotere groep studenten 
behoort tot de groep van hoge autonomie- (56%) en 
verbondenheidsvormgeving  (54%) dan van compe-
tentievormgeving (41%).

Figuur 26. Behoeftevorming offline studenten academiejaar 2022-2023 (N= 5,832)

Figuur 27. Behoeftevormgeving online bij studenten academiejaar 2022-2023 (N=5,832)
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Omdat de onlinewereld een belangrijke rol speelt in 
het leven van studenten, werd behoeftevormgeving 
zowel in de offlinewereld als onlinewereld (sociale 
media) gemeten. Zoals uit de vergelijking van 
Figuren 26 en 27 blijkt, lijken studenten zich in het 
offlineleven meer bewust te zijn van welke activi-
teiten hun behoeften een boost geven en/of lijken 
beter in staat te zijn om behoeftebevredigende 
keuzes te maken in hun activiteiten, dan in het onli-
neleven op sociale media. Meer specifiek rappor-
teert 6% van de studenten weinig 
autonomievormgeving in het offlinedomein versus 
17% in het onlinedomein. Dat is vergelijkbaar met 
verbondenheidvormgeving waar 6% van de 
studenten weinig verbondenheidsvormgeving 
rapporteerde in het offlinedomein versus 17% in het 
onlinedomein. Voor competentie rapporteerde 10% 
weinig competentievormgeving in het offlinedomein 
terwijl dit 25% was in het onlinedomein. 

Behoeftevormgeving naargelang 
studentenkenmerken

Vier studentenkenmerken vertonen een systemati-
sche samenhang met offline-ABC-vormgeving van 
de drie behoeften, al is de sterkte van de verbanden 
telkens veeleer klein. Wat betreft de socio-economi-
sche status blijkt, ten eerste, dat studenten uit een 
kortgeschoold milieu een grotere kans hebben op 
lage automie- (15%), competentie- (20%) en verbon-
denheidsvormgeving (16%) dan studenten uit een 
middengeschoold (respectievelijk 9%, 13% en 9%) of 
hooggeschoold milieu (respectievelijk 5%, 9% en 
5%). Ook studenten met een studiebeurs hebben 
een grotere kans op lage autonomie (9%) en  
competentie vormgeving (14%) dan studenten 
zonder studiebeurs (respectievelijk 5% en 9%). Ten 
tweede hebben studenten met een migratieachter-
grond buiten de EU1 meer kans op lage autonomie 
(11%), lage competentie (15%) en lage verbonden-
heid vormgeving (10%) dan studenten zonder 
migratieachtergrond (respectievelijk 5%, 10% en 6%) 
en studenten met een migratieachtergrond binnen 
de EU1 (respectievelijk 8%, 11% en 9%). Ten derde 
hangt de aanwezigheid van een functiebeperking 
systematisch samen met lagere scores op behoef-
tevormgeving: studenten met een functiebeperking 
rapporteren vaker lage autonomie- (8%), lage 
competentie- (13%) en lage verbondenheidsvorm-
geving (8%) dan studenten zonder functiebeperking 

(respectievelijk 6%, 10% en 6%). Ten vierde is er ook 
een consistent verband tussen studiegebied en 
behoeftevormgeving. Studenten die een bèta-rich-
ting volgen hebben meer kans op lage autonomie- 
(7%), lage competentie- (11%) en lage 
verbondenheidsvormgeving (7%) dan studenten die 
een alfa-richting volgen (respectievelijk 6%, 9% en 
5%) of studenten die een gamma-richting volgen 
(respectievelijk 5%, 9% en 6%).

Conclusie

• Studenten lijken zich meer bewust van welke acti-
viteiten hun behoefte aan autonomie en verbon-
denheid maximaliseren en/of zoeken vaker 
proactief deze activiteiten op, in vergelijking met 
activiteiten die hun behoefte aan competentie 
maximaliseren;

• Studenten zijn zich in het offlineleven meer 
bewust van welke activiteiten hun behoeften een 
boost geven en/of zijn beter in staat om behoef-
tebevredigende keuzes te maken in hun activi-
teiten, dan in het onlineleven op sociale media; 

• Vooral de socio-economische status hangt 
samen met de mate waarin studenten aan 
behoeftevormgeving doen.  
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Waarom kiezen studenten 
voor hun studierichting? 
Welke doelen willen ze 
realiseren? Hoe tevreden 
zijn ze?
Studietevredenheid

De Welzijnsmonitor meet ook de mate waarin 
studenten tevreden zijn over hun studie, de moti-
vatie voor hun studiekeuze en de doelen die ze met 
hun studie nastreven. Zoals Figuur 28 toont, is de 
globale studietevredenheid van studenten vrij 

gunstig: 64% van de studenten ervaart een hoge 
studietevredenheid en 34% een matige tevreden-
heid. 

Doelen en motieven studiekeuze

De studietevredenheid hangt samen de redenen 
waarom studenten kiezen voor hun studie en de 
doelen die ze willen realiseren met hun studie. Figuur 
29 toont een beeld van de motieven en doelen.  

Bijna drie op vier studenten (72%) rapporteren een 
hoge autonome veeleer dan een gedwongen moti-
vatie voor hun studiekeuze. Studenten blijken ook 
meer te focussen op groeigerichte (intrinsieke) 

Figuur 28. Studietevredenheid studenten academiejaar 2022-2023 (N=5,832)

Figuur 29. Studiekeuze: motieven en doelen studenten academiejaar 2022-2023 (N=5,832)
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doelen dan op materialistische doelen: zeven op tien 
(69%) scoort matig op groeigerichte (intrinsieke) 
doelen, 12 % hoog. 

Studietevredenheid naargelang 
studentenkenmerken

De mate waarin studenten tevreden zijn over hun 
studie, de motivatie voor hun studiekeuze en de 
doelen die ze met hun studie vooropstellen hangen 
samen met verschillende studentenkenmerken. Vier 
studentenkenmerken houden systematisch verband 
met zowel studietevredenheid, als de motivatie voor 
de studiekeuze, en de studiedoelen. De sterkte van 
deze verbanden is telkens vrij klein. Ten eerste 
vertoont leeftijd een consistent verband met boven-
staande uitkomsten. Jongere studenten hebben 
meer kans op een lage of matige studietevreden-
heid (< 25 jaar: 36%, 26 tot 35 jaar: 35%), kiezen hun 
studierichting vaker vanuit een (zeer) hoge gecon-
troleerde motivatie (< 25 jaar: 5%, 26 tot 35 jaar: 4%) 
en stellen vaker (zeer) hoge materialistische aspira-
ties voorop (< 25 jaar: 22%, 26 tot 35 jaar: 20%) dan 
oudere studenten (35+: respectievelijk 24%, 2% en 
10%). Ten tweede is er ook een systematische 
samenhang tussen geslacht en studietevredenheid, 
motivatie voor de studiekeuze, en de studiedoelen. 
Mannelijke studenten hebben meer kans op een 
lage studietevredenheid (3%), hebben meer kans 
om hun studierichting te kiezen op basis van (zeer) 
hoge gecontroleerde redenen (6%) en stellen vaker 
(zeer) hoge materialistische aspiraties voorop (26%) 
dan vrouwelijke studenten (respectievelijk 1%, 3% en 
16%). Ten derde hebben studenten met een migra-
tieachtergrond buiten de EU1 meer kans op een lage 
of matige studietevredenheid (42%), kiezen ze hun 
studierichting vaker om (zeer) hoge gecontroleerde 
redenen (7%) en hebben ze meer kans op (zeer) 
hoge materialistische aspiraties (30%) dan 
studenten zonder migratieachtergrond (respectie-
velijk 34%, 4% en 19%) of studenten met een migra-
tieachtergrond binnen de EU1 (respectievelijk 36%, 
4% en 18%). Tot slot vonden we ook consistente 
verschillen tussen kotstudenten en niet-kotstu-
denten. Niet-kotstudenten hebben meer kans op 
een lage of matige studietevredenheid (38%), kiezen 
hun studierichting vaker om gecontroleerde redenen 
(5%) en stellen vaker materialistische aspiraties 
voorop (23%) dan kotstudenten (respectievelijk 33%, 
3% en 19%). 

Verdiepende analyse 

In een verdiepende analyse onderzochten we of  de 
motivatie voor de studiekeuze (autonoom versus 
gecontroleerd) en de gepercipieerde docentenstijl 
(motiverende en demotiverende lesstijl) een uniek 
verband vertonen met de studietevredenheid en 
studiemotivatie. De resultaten tonen aan dat een 
autonome (versus gecontroleerde) studiekeuze een 
uniek positief verband vertoont met studietevre-
denheid en autonome studiemotivatie en een uniek 
negatief verband vertoont met gecontroleerde 
studiemotivatie en demotivatie. Verder hangt ook 
een motiverende docentenstijl uniek positief samen 
met studietevredenheid  en autonome studiemoti-
vatie en negatief met gecontroleerde studiemoti-
vatie  en demotivatie. Tot slot hangt een 
demotiverende docentenstijl positief samen met 
gecontroleerde studiemotivatie en demotivatie  en 
negatief met studietevredenheid  en autonome 
studiemotivatie. De sterkte van deze verbanden 
varieerde enigszins (β-coëfficiënt varieerde tussen 
-.43 en .55; alle verbanden waren significant p < 
.001). Kortom, uit deze resultaten blijkt dat zowel de 
redenen waarom studenten een studierichting 
kiezen als de motiverende stijl van docenten, voor-
spellen in welke mate studenten gemotiveerd zijn.  
Beleidsmatig betekent dit dat het cruciaal is om 
studenten te oriënteren naar autonoom gemoti-
veerde studiekeuzes en docenten te professionali-
seren in het verwerven van een motiverende 
docentenstijl.    

Conclusie

• Over het algemeen lijken studenten tevreden te 
zijn over hun studie. Ze baseren hun studiekeuze 
dan ook vooral op autonome veeleer dan 
gedwongen redenen; 

• Een op de vijf studenten streeft met de studie 
eerder materialistische aspiraties na dan groei-
gerichte (intrinsieke) doelen; 

• Zowel de (de)motiverende docentenstijl als de 
redenen om een studierichting te kiezen voor-
spellen de studiemotivatie en -tevredenheid van 
studenten; 

• Mannelijke studenten zijn minder tevreden over 
hun studie, kiezen hun studie vaker om gecontro-
leerde redenen en stellen meer materialistische 
aspiraties voorop. 
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Hoe perfectionistisch zijn 
studenten? 

Algemeen beeld 

Perfectionisme kan verschillende gedaantes 
aannemen, waarbij niet elke vorm van perfectio-
nisme nadelig of problematisch is. Figuur 30 toont 
de mate van perfectionisme voor prestatiegericht 
perfectionisme, zelfkritisch perfectionisme en 
ouderlijke verwachtingen en kritiek.  

In het algemeen rapporteren studenten vooral pres-
tatiegericht perfectionisme. Bijna vier op de tien 
studenten scoort hoog op prestatiegericht perfectio-
nisme en stelt dus voor zichzelf hoge doelen op. Toch 
scoort ook bijna een op de vijf studenten (19%) hoog 
op zelfkritisch perfectionisme. Wat betreft de ervaren 
excessief hoge verwachtingen en kritiek vanwege 
ouders, ervaart iets meer dan de helft van de 
studenten (58%) een lage ouderlijke kritiek.

Perfectionisme naargelang studenten-
kenmerken

Drie studentenkenmerken hangen samen met 
perfectionisme. Een studentenkenmerk, namelijk de 
gesproken thuistaal, hangt samen met de drie 
facetten van perfectionisme.  Anderstalige studenten 
rapporteren meer hoog zelfkritisch perfectionisme 

(anderstalige studenten: 22%, meertalige studenten: 
22%), en hoog prestatiegericht perfectionisme 
(anderstalige studenten: 47%, meertalige studenten: 
40%), naast hoog overdreven ouderlijke verwach-
tingen en kritiek (anderstalige studenten: 15%, een 
meertalige studenten: 16%) dan studenten die thuis 
enkel Nederlands spreken (respectievelijk 19%, 38% 
en 7%). Daarnaast hangen geslacht en leeftijd samen 
met zowel zelfkritisch als prestatiegericht perfectio-
nisme. Zo zijn vrouwelijke studenten meer hoog zelf-
kritisch (22% versus 17%) en hoog prestatiegericht 
(41% versus 37%) dan mannelijke studenten. Tot slot 
houdt perfectionisme ook systematisch verband met 
leeftijd: jongere studenten blijken een grotere kans te 
hebben op hoog zelfkritisch perfectionisme (< 25 jaar 
19.7%, 26 tot 35 jaar 21.2%; 35+: 11.7%). Daarentegen 
hebben ze een lagere kans op hoog prestatiegericht 
perfectionisme (<25 jaar 37.9%; 26 tot 35 jaar 48.6%, 
35+ 45.8%).

Conclusie

• Studenten scoren vooral hoog op zelfkritisch 
perfectionisme: bijna 40% legt de lat hoog en 
stelt zichzelf uitdagende doelen;

• Een op de vijf studenten rapporteert een hoge 
mate van zelfkritisch perfectionisme, wat geken-
merkt wordt door zelfkritiek en zelftwijfel; 

• Anderstalige studenten vinden meer dan zij die 
thuis enkel Nederlands spreken dat hun ouders 
overdreven hoge ouderlijke verwachtingen koes-

Figuur 30. Perfectionisme studenten academiejaar 2022-2023 (N=5,832)
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teren en kritiek geven. Iets wat samenhangt met 
verhoogde scores op zelfkritisch perfectionisme;

• Vrouwelijke studenten zijn meer perfectionistisch 
over de gehele lijn: ze zijn zowel meer prestatiege-
richt als zelfkritisch.

Welke ondersteuning 
vragen studenten? 
Hoe zit het met hun sociaal 
netwerk en steunbronnen? 

Steun en ondersteuning binnen  
de onderwijsinstelling

Figuur 31 toont een overzicht van de mate waarin 
studenten het ondersteuningsaanbod kennen en 
ondersteuning opnemen binnen de onderwijsomge-
ving, en de mate waarin studenten steun ervaren 
van lesgevers, studiebegeleiders en medestudenten. 

In het algemeen geeft 62% van de studenten aan 
te weten waar ze op hun hogeschool of univer-
siteit terechtkunnen als ze emotionele of 
middelengerelateerde problemen zouden 
ervaren. Dat percentage is aanmerkelijk lager bij 
internationale studenten, niet-Belgen, anderstalige 
studenten en studenten met een migratieachter-
grond. Ook werkstudenten en studenten in een 
schakeljaar weten significant vaker niet waar ze 
naartoe moeten bij emotionele problemen. De 

percentages schommelen hier grosso modo tussen 
53 tot 58%. 

Op de vraag ‘Heb je in de afgelopen 12 maanden 
voor jezelf vanwege psychische klachten advies of 
hulp ontvangen van iemand binnen jouw onderwijs-
instelling?’ antwoordt 8% van de studenten ‘Ja’, 33% 
‘Nee, want ik had geen psychische klachten’, 57%, 
‘Nee, want ik had geen behoefte aan advies of hulp’ 
en 7% ‘Nee, hoewel ik advies of hulp zocht’. Van de 
studenten die hulp ontvingen, stapte 15% naar de 
docent, 65% naar een studentenpsycholoog of 
studieloopbaanbegeleider, 6% naar een vertrou-
wenspersoon en 14% naar iemand anders. Het 
percentage van advies of hulp zoeken was licht (een 
op de tien) (maar significant) hoger bij studenten 
met een migratieachtergrond en niet-Belgen, beurs-
studenten, studenten met een functiebeperking en 
internationale studenten (12%). 

Daarnaast heeft 20% van de studenten in de afge-
lopen 12 maanden ook advies of hulp gezocht 
binnen de hogeronderwijsinstelling voor studiepro-
blemen als studiekeuze en studievaardigheden. De 
proportie was hoger bij niet-Belgen, anderstalige 
studenten, studenten in de academische bachelor-
programma’s en generatiestudenten, maar blijft in 
het algemeen schommelen rond een op vijf. 

Algemeen ervaren de studenten het advies en de hulp 
vanuit de onderwijsinstelling als heel helpend (21%), 
matig helpend (25%), ietwat helpend (28%), zeer 

Figuur 31. Steun en ondersteuning onderwijsinstelling studenten academiejaar 2022-2023 ( N=5,832)
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beperkt helpend (9%) of helemaal niet helpend (5%). 
10% van de studenten geeft aan het niet te weten. 

De ervaren steun door lesgevers, studiebege-
leiders en studenten is respectievelijk 72, 77 en 
86%. De gepercipieerde steun door de lesgever is 
hoger bij hogeschool- dan bij universiteitsstudenten 
(77 vs. 67%), hoger bij oudere studenten (70% bij 
-25-jarigen, 78% bij 25 tot 35-jarigen en 78% bij 
+35-jarigen), lager in academische bachelor- en 
masterprogramma’s (respectievelijk 69 en 65%) en 
ook lager bij kotstudenten (68%). Job- en parttime-
studenten hebben dan weer een hogere gepercipi-
eerde steun door de lesgever (respectievelijk 76% en 
79%). Verder is de gepercipieerde steun door 
studiebegeleiders hoger bij hogeschoolstudenten 
(79% vs. 76%), studenten met hogere leeftijd (35+ 
88%), studenten met een functiebeperking (80%), 
graduaatsstudenten (79%) en studenten academi-
sche bachelor (79%), eerstejaarsstudenten (82%) en 
generatiestudenten (84%). Gepercipieerde steun 
door peers of medestudenten is dan weer hoger 
bij generatiestudenten (88%), Belgische studenten 
(86%), studenten met enkel de Nederlandstalige 
thuistaal (88%) en studenten zonder migratieach-
tergrond (88%).

Iets meer dan de helft van de studenten ervaart 
een sterk motiverende lesgeversstijl: 51% vindt 
de docenten hoog motiverend en 48% vindt de 
docenten laag demotiverend. Tegelijk is er nog 
ruimte voor verbetering, aangezien ook een groot 

deel de docentstijl als matig motiverend (47%) en 
matig demotiverend (51%) ervaart (laag motive-
rend: 2%, hoog demotiverend: 1%). Het deel van 
studenten die de lesstijl als hoog motiverend 
ervaren, is groter bij oudere studenten (35+ 69%), bij 
eerstejaarsstudenten (54%), studenten die een 
bachelor-na-bachelor-, master-na-master- of 
graduaatsprogramma volgen (respectievelijk 64%, 
59% en 57%), en studenten zonder functiebeperking 
(51%). Het deel van studenten die de lesstijl als matig 
of hoog demotiverend ervaren, is groter bij jongere 
studenten (54%), bij studenten die een professionele 
bachelor, academische bachelor, master of schakel-
programma volgen (respectievelijk 54%, 54%, 51% 
en 50%), bij studenten met een migratieachtergrond 
buiten de EU1 (59%), en bij studenten die een bèta- 
of gamma-richting volgen (telkens 53%).

Algemeen voelt 97% van de studenten zich eerlijk 
en rechtvaardig behandeld aan de onderwijsin-
stelling, zowel in en buiten het leslokaal. Hoewel er 
statistische significante associaties zijn met studen-
tenkenmerken is het zo dat altijd minstens 92% van 
de studentengroepen bevestigend antwoordt.

Sociaal netwerk en steunfiguren 
buiten de onderwijsomgeving

Figuur 32 toont een overzicht van de grootte van 
het netwerk waar studenten zowel goede als 
slechte ervaringen mee kunnen delen. Ongeveer 4 
op de 10 studenten (43%) heeft 3 tot 4 personen in 

Figuur 32. Sociaal netwerk studenten academiejaar 2022-2023 (N=5,832)
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hun omgeving, 1 op de 5 (22%) 5 tot 9 personen, 19% 
2 personen, 7% 1 persoon, 6% 10+ personen en 3% 
heeft niemand in de omgeving binnen een sociaal 
netwerk. 

De proportie studenten die geen eigen sociaal 
netwerk hebben, verschilt significant per studen-
tenkenmerken. Maar in het algemeen kunnen we 
stellen dat de proportie studenten die geen sociaal 
netwerk hebben maximaal een op tien is (bij 
studenten met een migratieachtergrond binnen of 
buiten de EU1, bij niet-Belgische studenten, bij 
graduaatsstudenten en internationale studenten). 

In het algemeen geeft 25% van de studenten aan 
zich vaak tot heel vaak eenzaam te voelen. Gradu-
aatsstudenten (28%), studenten met een migratie-
achtergrond buiten de EU1 (29%), studenten uit de 
alfa-richting (31%) en kunststudenten geven aan 
vaker eenzaam te zijn, maar de significante 
verschillen zijn binnen de perken van de 5 tot 6%. In 
het algemeen geven negen op de tien studenten 
aan dat de mensen in hun persoonlijke leven 
(hun familie of vrienden) ze het gevoel geeft 
geliefd te zijn en dat er voor hen gezorgd wordt. 
Hoewel er statistische verschillen zijn in functie van 
studentenkenmerken, is het belangrijk te weten dat 
het gemiddelde altijd blijft schommelen rond negen 
op de tien studenten. Dat is ook het geval voor steun 
door familie en vrienden: 8 tot 9 op de 10 geeft aan 
dat dit hoog is – zonder veel belangrijke verschillen 
over studentenkenmerken heen. Bijna driekwart van 
de studenten geeft aan zich ook gesteund te 
voelen door studievereniging/studentenvereni-
ging (74%), zonder veel opmerkelijke verschillen in 
functie van studentenkenmerken.

Conclusie

• Studenten voelen zich heel gesteund door hun 
lesgevers, studiebegeleiders en medestudenten. 
97% van de studenten voelt zich rechtvaardig 
behandeld binnen de hogeronderwijsinstelling, 
zowel in de les als erbuiten;

• Studenten zoeken hulp binnen de onderwijsinstel-
ling voor hun emotionele problemen en studie-
problemen; de meeste studenten (62%) weten 
waar ze hiervoor terechtkunnen binnen hun 
onderwijsinstelling;

• Studenten hebben gemiddeld een netwerk van 

drie tot vier personen in hun omgeving waarop ze 
terug kunnen vallen om zowel goede als slechts 
ervaringen mee te delen. Een kwart van de 
studenten voelt zich vaak tot heel vaak eenzaam. 
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4.
Conclusies 
& actiepunten
Dit hoofdstuk is een slotbeschouwing. 
Op basis van de uitgangspunten en resultaten  
uit de vorige hoofdstukken wordt ingegaan  
op de belangrijkste bevindingen, conclusies  
en implicaties. Concrete actiepunten voor  
uitvoering in 2022-2023 en 2023-2024 
worden geformuleerd.
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Conclusies 

De Welzijnsmonitor heeft als doelstelling een repre-
sentatief beeld te schetsen van de psychische 
gezondheid, basisbehoeften en studiemotivatie van 
studenten hoger onderwijs, net als de factoren die 
met die uitkomsten samenhangen. In wat volgt, 
worden de belangrijkste conclusies van de eerste 
uitrol in academiejaar 2022-2023 besproken. 

Groeimarge voor vitaliteit 

Op het vlak van levenstevredenheid ervaart bijna de 
helft van de studenten (47%) een hoge algemene 
levenstevredenheid, een vierde een matige leven-
stevredenheid en een vierde ervaart een lage alge-
mene levenstevredenheid. Wat betreft vitaliteit is 
het beeld iets minder gunstig: een op de drie 
studenten ervaart een lage vitaliteit, en iets minder 
dan de helft een matige vitaliteit. Die bevindingen 
sluiten aan op de baselinemeting van de Vlaamse 
Vereniging van Studenten.100 De verschillen tussen 
beide welzijnsindicatoren zijn op zich interessant. 
Hoewel studenten hun leven in cognitieve zin als 
bevredigend beoordelen, betekent dat niet noodza-
kelijk dat ze energie halen uit hun doen en laten. 
Studenten kunnen bijvoorbeeld tevreden zijn omdat 
ze aan de vereisten van docenten voldoen, maar 
zich tegelijk wat uitgeput voelen. Vooral als ze hun 
studiekeuze als betekenisvol en authentiek ervaren 
en hun basisbehoeften voldaan raken, kunnen ze 
zich energieker en veerkrachtiger voelen.101 Daar-
naast speelt ook een herstellende en kwaliteitsvolle 
nachtrust een belangrijke rol in hoe energiek ze zich 
voelen. Het patroon van de resultaten voor slaap-
kwaliteit is vrij gelijkaardig aan dat van vitaliteit: 
ongeveer de helft rapporteert een matige slaap-
kwaliteit en ongeveer een kwart geeft aan ofwel 
een lage ofwel een hoge slaapkwaliteit te hebben. 
Diverse studentenkenmerken als leeftijd, socio-eco-
nomische status, functiebeperking en opleidingsni-
veau houden hiermee systematisch verband. 
Leeftijd is de belangrijkst voorspeller: jongere 
studenten (< 25 jaar) voelen zich minder vitaal en zijn 
minder tevreden met hun leven dan oudere 
studenten.102  Op beleidsmatig vlak onderstrepen 
die bevindingen het belang om structureler in te 
zetten de gezondheidsbevordering van jongeren 
met specifieke aandacht voor de bevrediging van 

zowel de fysieke als de psychologische basisbe-
hoeften als de hofleveranciers voor energie.103  Uit 
de resultaten van de Welzijnsmonitor blijkt dat de 
behoeftebevrediging van het ABC offline sterk posi-
tief geassocieerd is met vitaliteit, levenstevreden-
heid  en een betere slaapkwaliteit. 

Psychische klachten komen vaak voor

De resultaten van de Welzijnsmonitor bevestigt het 
beeld van de baselinemeting dat de periode waarin 
jongeren studeren aan het Vlaams hoger onderwijs 
een kritisch moment is voor het ontstaan en instand-
houden van psychische klachten, stoornissen en 
suïcidaliteit.104 Op jaarbasis screent bijna de helft 
van de hogeschool- en universiteitsstudenten (46%) 
positief op de criteria van een of meerdere psychi-
sche problemen. Dit percentage moet wel met de 
nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd 
omwille van diverse redenen. Ten eerste geeft dit 
percentage de proportie positieve screens voor een 
specifieke psychische stoornis; het is bijgevolg geen 
schatting van de ‘werkelijke’ prevalentie van deze of 
gene stoornis, maar een indicatie. Ten tweede, niet 
alle gerapporteerde psychische klachten en stoor-
nissen zijn ernstig: bij studenten die positief screenen 
op minstens één psychisch probleem, ervaart een 
derde van de studenten geen of slechts een milde 
impact op het functioneren. Slechts 22% van deze 
groep geeft effectief een ernstige impact aan op 
het dagelijkse en academische functioneren. De 
klachten die studenten rapporteren zijn dus vaak 
niet ernstig.  De graad van ernst neemt gradueel toe 
in functie van het aantal problemen waarop men 
positief screent. De kritische groep studenten die 
veel psychische problemen heeft én een grote 
impact ervaart van deze psychische problemen 
wordt via deze Welzijnsmonitor geschat op onge-
veer 5% van de Vlaamse studentenpopulatie. Ten 
derde werden naast pathologie-instrumenten ook 
diverse screeningsinstrumenten gebruikt, en valt het 
ook niet uit te sluiten dat verhoudingsgewijs meer 
studenten met psychische klachten (en dan vooral 
de grote groep die milde tot matige klachten heeft) 
de vragenlijst hebben ingevuld, wat ook hier kan 
hebben bijgedragen aan het vinden van een nega-
tiever beeld van de mentale gezondheid dan er in de 
algemene studentenpopulatie daadwerkelijk is.
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Externaliserende stoornissen meer op 
de voorgrond

Uit de Welzijnsmonitor blijkt dat klassieke angst/
depressie-patronen vaak voorkomen, maar ook dat 
suïcidaliteit vaak voorkomt (13 tot 17%). Opvallend is 
ook het  aantal studenten, meer dan een op vier, dat 
zich het afgelopen jaar opzettelijk fysiek heeft 
verwond zonder evenwel dood te willen zijn. Die 
bevindingen liggen in lijn met de Vlaamse baseline-
meting en internationale studies die rapporteren 
dat externaliserend gedrag (zoals suïcidaliteit en 
zelfverwonding) gradueel toeneemt in jongere 
cohorten.105 De volgende uitrol van de Welzijnsmo-
nitor (ic. de longitudinale opvolging van het huidige 
cohort in het academiejaar 2023-2024 én een 
nieuwe baseline) zal deze trend bevestigen of weer-
leggen. Los van deze hypothese is het beleidsmatig 
van belang aandacht te besteden aan een veran-
derd beeld van psychische problemen bij studenten. 
Het gaat namelijk niet alleen meer over angst en 
depressie, maar ook over de hypothese dat er een 
progressieve stijging is van impulsgerelateerde 
problemen (waaronder ook de eetstoornissen 
kunnen worden gerekend), net die problemen met 
een heel vroege ontstaansleeftijd, gecombineerd 
met een heel laag probleembesef.  

Voorbij een ‘klassiek’ alcohol- en 
middelenbeleid

Hoewel buitenlandse en binnenlandse rapporten 
aangeven dat alcohol- en middelengebruik bij 
studenten in het hoger onderwijs alarmerende 
proporties aanneemt,106 tonen meer recente 
rapporten, net zoals de resultaten van de Welzijns-
monitor, genuanceerdere cijfers met betrekking tot 
prevalentie van alcohol- en middelengebonden 
stoornissen.107 De prevalentieschattingen van die 
problemen zijn in deze studie eerder laag: 8% van de 
studenten screent positief voor een alcoholge-
bonden stoornis en 5% screent positief voor een niet- 
alcoholgerelateerde middelengebonden probleem.

Uit de Welzijnsmonitor komen evenwel belangrijke 
bevindingen met betrekking tot kenmerken van 
gebruik, zowel op het vlak van alcohol als van 
middelen. Bijna acht op de tien rapporteert gebruik 
van alcohol. Maar het consumptiegebruik varieert 
sterk, van 26% consumptie minder dan eenmaal per 
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maand tot 5% meer dan vier keer per week. 
Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid geconsu-
meerde eenheden alcohol per gelegenheid. Toch 
heeft 13% van de respondenten die alcohol consu-
meren minstens eenmaal per maand een schuldig 
gevoel over het alcoholgebruik en kan 10% zich niet 
altijd herinneren wat er is gebeurd; 10% heeft het 
gevoel niet te kunnen stoppen met het consumeren, 
8% denkt de normale taken niet te kunnen uitvoeren. 
Bij 2 tot 4% is dat wekelijks het geval. Niemand voelt 
de nood aan alcohol in de ochtend om op gang te 
komen. Die gegevens benadrukken de nodige 
aanhoudende focus op het gebruik van alcohol in 
de academische loopbaan, onder andere door 
interventies die erop gericht zijn alcoholconsumptie 
onder studenten bespreekbaar te maken, te duiden 
en onder controle te houden.108 

Hoewel de gegevens rond het gebruik van 
middelen aantonen aan dat de meerderheid van 
studenten geen andere middelen heeft geconsu-
meerd dan alcohol, is het in lijn met de literatuur dat 
ongeveer een op vier  studenten cannabis gebruikt109 
en tegelijkertijd opvallend dat door een op twaalf 
studenten medicatie wordt gebruikt om high te 
worden of een verdoofd gevoel te creëren. 

Alcohol- en niet-alchoholgebonden stoornissen 
ontstaan vaak tijdens de hogeronderwijsperiode, en 
de afhankelijkheid heeft bij ongeveer een op de vijf 
van de middelengebruikers (22%) een sterke impact 
thuis, op school of op het werk. Het gebruik van 
alcohol, en bij uitbreiding van andere middelen als 
medicatie, cannabis, opiaten, hallucinogenen en 
slaap- en kalmeermiddelen, moet dus altijd 
voldoende aandacht krijgen binnen een integraal 
preventie- en gezondheidsbeleid van het hoger 
onderwijs. Daarbij kan het nodig zijn om specifieke 
aandacht te hebben voor studentengroepen die 
kwetsbaarder blijken zoals mannelijke studenten, 
studenten met een mannelijke of niet-binaire gende-
ridentiteit, studenten met een functiebeperking, 
academische bachelorstudenten, masterstudenten, 
studenten in een schakeljaar, jobstudenten en 
kotstudenten. 

Een (te) beperkt zorggebruik

Via de Welzijnsmonitor werd de unmet need bij 
studenten hoger onderwijs in Vlaanderen geschat 
op 55%. Zelfs bij studenten met twee psychische 
problemen is slechts de helft in behandeling. Dat 
hoge cijfer vraagt uitdieping en opvolging, en kan 
voornamelijk gerelateerd worden aan het beperkte 
inzicht in het probleemgedrag bij heel wat studenten 
met een psychisch probleem. Een belangrijke bevin-
ding die uit de monitor naar voren komt, is dat de 
motivatie en het probleembesef bij studenten met 
psychische problemen om zich te laten behandelen 
vrij laag is: 24% van de studenten met een psychi-
sche stoornis meent dat er geen enkel probleem is 
dat behandeld moet worden en 23% twijfelt of er 
een probleem is. De barrières ten aanzien van 
behandeling verschillen ook in functie van de 
verschillende klinische groepen. Studenten met 
positieve screens voor gegeneraliseerde angst-
stoornis zijn bijvoorbeeld vaker van  mening dat een 
behandeling niet zou werken. Studenten die 
aangeven suïcidepogingen te hebben gedaan of 
suïcideplannen te hebben gemaakt in het afgelopen 
jaar, stellen ook vaker dat de behandeling niet 
effectief zou zijn. Ze geven ook vaker aan dat ze zich 
schamen of schrik hebben dat anderen zich anders 
zouden gedragen. 

De Welzijnsmonitor laat toe om meer inzicht in de 
specifieke drempels die studenten ervaren en de 
specifieke redenen waarom heel wat studenten met 
psychische problemen geen hulp zoeken. De resul-
taten maken duidelijk dat de barrières veeleer cogni-
tief van aard zijn. 83% van de studenten met een 
psychische stoornis gaf aan het probleem alleen te 
willen oplossen, 64% gaf aan niet te weten waar ze 
terechtkunnen met psychische problemen, 61% was 
van mening dat behandeling te veel zou kosten, 56% 
twijfelde aan de werkzaamheid van behandeling en 
56% gaf logistieke problemen (tijd, plaats, agenda) 
aan om geen hulp te zoeken. Dingen die te maken 
hebben met stigma worden beduidend minder vaak 
gerapporteerd als redenen om geen hulp te zoeken, 
maar liggen nog altijd aanzienlijk hoger dan in de 
populatie. Opvallend is evenwel dat stigma vaker lijkt 
voor te komen bij de groep studenten onder de 25 
jaar dan bij oudere studenten. Dat is ook het geval 
voor schaamte en ook voor de idee dat men zelf de 
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problemen dient op te lossen. Aangezien deze leef-
tijdsgroep ook kwetsbaarder is voor psychische 
klachten en een lagere vitaliteit vertoont, is het van 
belang om bij deze groep naast meer inzicht in 
psychische gezondheid en probleemgedrag speci-
fiek aandacht te besteden aan taboe en schaamte.

Een klinische groep die specifieke bezorgdheid wekt, 
zijn de externaliserende en impulsgerelateerde 
problemen.  Zo komen zelfverwondend gedrag en 
positieve screens voor eetbuistoornis meer voor, 
ofwel ontstaan ze in de periode van het hoger onder-
wijs  (alcoholgebonden stoornissen). Deze klinische 
groepen kennen de laatste jaren een stijging. Tegelijk 
worden ze gekenmerkt door lage behandelcijfers en 
een lage behandelnood. Dat hangt samen met het 
gegeven dat studenten met externaliserende stoor-
nissen vaker denken dat er geen probleem is. Voor 
hen kunnen laagdrempelige en anonieme online 
interventies van belang zijn.110 Onderzoek laat zien 
dat studenten die zich schamen, zich zorgen maken 
over een negatieve invloed op hun academische 
carrière en hun problemen zelfstandig willen 
aanpakken, anonieme e-health verkiezen boven 
persoonlijke hulp.111 Specifiek waarderen studenten 
vooral de zelfredzaamheid, toegankelijkheid, anoni-
miteit van e-health interventies.112  

Vroeginterventie- en screening: ook 
vóór de overstap naar het hoger 
onderwijs

De Welzijnsmonitor maakt inschattingen over de 
ontstaansleeftijd van psychische problemen, stoor-
nissen en suïcidaliteit. De ontstaansleefijd in deze 
bevraagde studentenpopulatie is 15 tot 16 jaar en 
varieert enigszins per specifieke outcome. De leef-
tijd ligt lager voor studenten met psychotische 
problemen (12 jaar), positieve screens voor bipolaire 
stoornis (15 jaar) en ADHD (14 jaar) en hoger voor 
studenten met positieve screens voor PTSS (17 jaar) 
en een niet-alcoholgebonden middelenstoornis (18 
jaar). De zogenaamde common mental disorders 
(angst, depressie, alcoholgebonden stoornissen) 
schommelen in aanvangsleeftijden grosso modo 
tussen de 15 en 16 jaar. Die bevindingen liggen in lijn 
met wat al is gekend rond ontstaansleeftijden van 
psychische stoornissen op populatieniveau.113 Ze 
benadrukken het belang van monitoring en vroeg- 
detectie in het leerplichtonderwijs. 

Een vrij gunstig motivatieprofiel, hoge 
studietevredenheid én focus op groei-
gerichte doelen 

De Welzijnsmonitor toont een vrij gunstig beeld van 
het globale motivatieprofiel en de studietevreden-
heid van Vlaamse studenten hoger onderwijs. 

Op het vlak van studiemotivatie bevestigt de 
monitor dat studenten een mix van motivatietypes 
vertonen waarbij autonome motivatie duidelijk 
primeert. In het algemeen rapporteert een op de 
twee studenten (51%) een hoge autonome motivatie 
en 46% een matige autonome motivatie. Toch 
ervaart iets meer dan de helft van de studenten 
(57%) ook een matige gecontroleerde motivatie en 
15% een hoge gecontroleerde motivatie. Daarnaast 
vertoont 21% tekenen van een matige demotivatie 
en 2% tekenen van een hoge demotivatie.  Verdie-
pende persoonsgerichte analyses, waarbij het 
gecombineerd voorkomen van deze motivatietypes 
wordt nagegaan, geeft aan dat 25% een mix van 
demotivatie en gecontroleerde motivatie vertoont. 
Dit is de meest kwetsbare groep: zij voelen druk om 
externe of interne verwachtingen te beantwoorden, 
maar stellen ook de meerwaarde van hun studie in 
vraag of twijfelen aan de verwachtingen te kunnen 
voldoen. Deze groep wekt bezorgdheid gezien uit 
andere studies blijkt dat deze studenten meer 
uitstelgedrag vertonen, meer vatbaar zijn voor 
testangst, verminderde ABC-bevrediging en een 
lager studierendement.114 Uit de Welzijnsmonitor 
blijkt ook dat deze groep veruit de minste studiete-
vredenheid, vitaliteit en levenstevredenheid rappor-
teert. Deze groep zou dus gebaat kunnen zijn met 
motivationele ondersteuning.

Verder blijkt het motivatietype ook te variëren in 
functie van specifieke studentenkenmerken, waarbij 
leeftijd en geslacht het grootste verband vertonen. 
Zo vertonen oudere studenten een meer aangepast 
patroon van motivatiescores: bij jongere studenten 
is er vaker sprake van hoge demotivatie en lage 
autonome motivatie. Ook blijkt dat vrouwelijk 
studenten meer gemotiveerd (zowel autonoom als 
gecontroleerd) dan mannelijke studenten. Mannelijk 
studenten ervaren vaker een hoge demotivatie een 
lage autonome motivatie en een lage gecontro-
leerde motivatie in vergelijking met vrouwelijke 
studenten. Tot slot speelt ook opleidingsniveau een 
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rol: studenten uit een vervolgopleiding zoals een 
bachelor-na-bachelor master-na-masterprogramma 
of schakeljaar, ervaren minder gecontroleerde moti-
vatie dan graduaats-, bachelor- en masterstudenten. 

Op het vlak van studietevredenheid is het beeld 
gunstig. Over het algemeen lijken studenten 
tevreden te zijn over hun studie. 64% van de 
studenten ervaart een hoge studietevredenheid en 
34% een matige tevredenheid. Het zou waardevol 
zijn om in volgende bevragingen na te gaan in welke 
mate studenten het gevoel hebben dat hun studie 
ze energie bezorgt en ze ‘vitaliseert’. De cijfers voor 
studievitaliteit zouden - parallel aan de cijfers voor 
globale levensvitaliteit - wel eens minder rooskleurig 
kunnen zijn. De reden waarom studenten globaal 
wel tevreden zijn met hun studiekeuze: de meerder-
heid maakt een authentieke studiekeuze die goed 
aansluit bij hun interesses en waarden (71%). De 
meesten zien hun studie bovendien als een manier 
om groeigerichte of intrinsieke (veeleer dan materi-
alistische) doelen te realiseren, zoals een bijdrage 
leveren aan de samenleving of hun potentieel 
ontplooien. Een autonoom gemotiveerde studie-
keuze draagt verder ook uniek bij tot de duurzame 
(autonome) motivatie van studenten om zich voor 
hun studies in te spannen, een effect dat zich voor-
doet bovenop de mate waarin studenten hun 
docenten als (de)motiverend ervaren. Deze resul-
taten tonen aan dat het cruciaal is om studenten te 
oriënteren naar een studierichting die optimaal 
aansluit bij hun interesses, waarden en overtui-
gingen.  Daar de autonoom gemotiveerde studie-
keuze eerder laag of matig is voor 28% van 
studenten, kan er verder ingezet worden op 
passende studiekeuze ondersteuning voor en tijdens 
een studieloopbaan.

Ook de mate waarin studenten tevreden zijn over 
hun studie, de motivatie voor hun studiekeuze en de 
doelen die ze met hun studie vooropstellen, hangt 
samen met verschillende studentenkenmerken. 
Leeftijd is daarbij de belangrijkste voorspeller. 
Jongere studenten (< 25 jaar) hebben meer kans op 
een lage of matige studietevredenheid, vermoede-
lijk omdat ze hun studierichting vaker kiezen 
vanwege hoge gecontroleerde motivatie en vaker 
hoge materialistische aspiraties vooropstellen dan 
oudere studenten. Verder is er ook een systemati-
sche samenhang tussen geslacht en studietevre-

denheid, motivatie voor de studiekeuze en de 
studiedoelen. Mannelijke studenten hebben meer 
kans op een lage studietevredenheid. Een geslachts-
verschil dat vermoedelijk ook verband houdt met 
hun redenen en doelen voor hun studierichting. Zo 
hebben mannelijke studenten meer kans om hun 
studierichting te kiezen op basis van (zeer) hoge 
gecontroleerde redenen en stellen ze vaker (zeer) 
hoge materialistische aspiraties voorop dan vrou-
welijke studenten.

Aanvullend op de doelen en motieven voor studie-
keuze, meet de Welzijnsmonitor de mate waarin 
studenten hoge standaarden nastreven en zelfkri-
tisch zijn. Twee facetten van perfectionisme. Uit de 
resultaten van de Welzijnsmonitor blijkt dat bijna 
vier op de tien studenten hoog scoort op prestatie-
gericht perfectionisme en zichzelf dus hoge doelen 
stelt. Toch scoort ook bijna een op vijf studenten 
(19%) hoog op zelfkritisch perfectionisme. Dat is een 
kwetsbare groep, aangezien zelfkritiek een sterke 
voorspeller is van behoeftefrustratie en diverse 
emotionele problemen en stoornissen.115 Wat de 
ervaren excessieve verwachtingen en kritiek 
vanwege ouders betreft, ervaart iets meer dan de 
helft van de studenten (58%) een lage ouderlijke 
kritiek en excessief hoge standaarden. Op het 
domein van perfectionisme blijken naast thuistaal 
vooral geslacht en leeftijd verband te houden met 
zowel zelfkritisch als prestatiegericht perfectio-
nisme. Anderstalige studenten scoren hoger op 
zowel prestatiegericht als zelfkritisch perfectionisme 
in vergelijking met Nederlandstalige studenten. 
Vrouwelijke studenten blijken meer prestatiegericht 
en meer zelfkritisch dan mannelijke studenten. 
Jongere studenten lopen een groter risico op hoog 
zelfkritisch perfectionisme. Aan de andere kant 
hebben ze een lagere kans op hoog prestatiegericht 
perfectionisme.
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Bevredigde psychologische  
basisbehoeften en bewustzijn 
van behoeftevormgeving

Studenten geven aan dat hun psychologische 
basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en 
competentie meer bevredigd dan gefrustreerd zijn. 
Vooral voor verbondenheid zijn de resultaten 
gunstig, met 58% die een hoge mate van verbon-
denheidsbevrediging ervaart. Voor de twee andere 
behoeften is er meer groeimarge. Een aanzienlijke 
groep ervaart een matige (44%) of (zeer) lage auto-
nomiebevrediging (16%) en een matige (46%) of 
(zeer) lage competentiebevrediging (27%). Een 
analoog patroon van resultaten werd vastgesteld 
voor behoefte-ervaringen online, waar competentie 
ook de meest bedreigde behoefte is. Tegelijk valt 
het op dat studenten minder verbondenheid halen 
uit hun online- dan uit hun offlinecontacten. Boven-
dien spelen online-ervaringen een veel minder 
essentiële rol in de voorspelling van de vitaliteit en 
levenstevredenheid van studenten. Het is dus 
cruciaal te investeren in offline-ABC-ervaringen om 
de mentale gezondheid op peil te houden. 

Dat blijken studenten ook wel te doen. Op het vlak 
van behoeftevormgeving lijken studenten zich 
meer bewust te zijn van welke activiteiten hun 
behoefte aan autonomie en verbondenheid maxi-
maliseren. Ze zoeken die activiteiten ook vaker 
proactief op dan activiteiten die hun behoefte aan 
competentie maximaliseren. Ook hier blijkt dat 
studenten zich in het offlineleven meer bewust te 
zijn van de activiteiten die hun behoeften een boost 
geven en er ook meer werk van maken om ze 
voldaan te krijgen. Toch valt op dat studenten 
minder inzetten op competentievormgeving in 
vergelijking met de andere twee behoeften, terwijl 
die net de meest bedreigde behoefte van de drie 
vormt. 

Zowel ABC-ervaringen als behoeftevormgeving 
variëren naargelang de studentenkenmerken. Zo 
blijkt bij behoeftebevrediging en -frustratie leeftijd 
de sterkste voorspeller te zijn. Jongere studenten 
hebben een grotere kans op (zeer) lage autonomie-
bevrediging, (zeer) lage competentiebevrediging, 
en (zeer) lage verbondenheidsbevrediging dan 
oudere studenten. Ook een functiebeperking, 
socio-economische status en herkomst blijken net 

als opleidingsniveau verband te houden met een 
verhoogde kans op behoeftefrustraties. Bij behoef-
tevormgeving blijkt socio-economische status een 
systematisch verband te vertonen. Studenten uit 
een kortgeschoold milieu en studenten met een 
studiebeurs rapporteren systematisch lagere scores 
op behoeftevormgeving. Daarnaast hebben 
studenten met een migratieachtergrond buiten de 
EU1 en studenten met een functiebeperking meer 
kans op lage vormgeving van de drie behoeften. 
Ook studenten uit een bèta-richting scoren systma-
tisch lager op behoeftevormgeving dan studenten 
die een alfa- of een gamma-richting volgen. De 
effecten zijn evenwel klein.

Universiteiten en hogescholen zijn 
warme en motiverende gemeen-
schappen 

De Welzijnsmonitor biedt ook inzicht in welke mate 
studenten het ondersteuningsaanbod kennen en 
ondersteuning opnemen binnen de onderwijsomge-
ving, naast de mate waarin ze steun ervaren van 
lesgevers, studiebegeleiders, studenten en studen-
tenverenigingen. De resultaten brengen een positief 
beeld. Hogescholen en universiteiten zetten in op 
warme gemeenschappen waar studenten zich 
eerlijk en rechtvaardig behandeld voelen, zowel 
in als buiten het leslokaal. De studenten ervaren ook 
veel steun van lesgevers, studiebegeleiders, mede-
studenten en studentenverenigingen (respectievelijk 
72%, 77%, 86% en 74%). 

Iets meer dan de helft van de studenten (51%) ervaart 
bovendien een sterk motiverende docentenstijl. 
De lesgevers worden daarbij als hoog autonomie-on-
dersteunend en hoog structurerend ervaren.  Omdat 
de helft van de studenten hun docenten als matig 
motiverend ervaart, ligt hier een groeikans voor 
onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld om via professio-
naliseringsinitiatieven in te zetten op het bijbrengen 
van motiverende vaardigheden bij hun docenten. 
Interventiestudies tonen aan dat docenten hierin 
succesvol kunnen getraind worden.116 Bovendien 
blijkt uit de resultaten van de Welzijnsmonitor dat de 
mate waarin studenten hun docenten als motiverend 
ervaren een positieve samenhang vertoont met 
wenselijke (autonome) studiemotivatie, terwijl een 
demotiverende docentenstijl een positieve samen-
hang vertoont met demotivatie.  
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Deze verbanden doen zich voor bovenop de rol van 
de redenen waarom studenten hun studierichting 
kozen. De docent en zijn of haar motiverende docen-
tenstijl speelt dus een rol in het gemotiveerd en 
tevreden  houden van hun studenten.   

Een andere groeikans voor onderwijsinstellingen: het 
specifieke ondersteuningsaanbod voor emotio-
nele problemen nog beter en inclusiever maken, 
en outreachend bekendheid geven. In het alge-
meen stelt 62% van de studenten te weten waar ze op 
hun hogeschool of universiteit terechtkunnen als ze 
emotionele of middelengerelateerde problemen 
zouden ervaren. Dat percentage ligt aanmerkelijk 
lager bij internationale studenten, anderstalige 
studenten en studenten met een migratieachter-
grond. Ook werkstudenten en studenten in een scha-
keljaar weten vaker niet waar ze naartoe moeten bij 
emotionele problemen. De groeikans bestaat er dus 
in om het aanbod nog inclusiever te maken en out- 
reachender bekendheid te geven. Niet alleen bij 
studenten, maar ook bij personeel en ouders, en bij 
uitbreiding bij de gezondheidszorg en steden en 
gemeenschappen, zelfs buiten de onderwijscontext. 
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Het belang van een zorgzame en  
inclusieve aanpak

Hoewel negen op de tien studenten aangeven zich 
gesteund en geliefd te voelen door mensen in hun 
persoonlijke leven (hun familie of vrienden), waarbij 
er voor hen gezorgd wordt, voelt 25% van de 
studenten zich vaak tot heel vaak eenzaam. Dat 
gevoel van eenzaamheid is vaker aanwezig bij gradu-
aatsstudenten, studenten met een migratieachter-
grond buiten de EU1, studenten uit de alfa-richting en 
kunststudenten. Eenzaamheid blijkt hier specifiek 
samen te gaan met het al dan niet kunnen terug-
vallen op een sociaal netwerk of steunfiguren in 
moeilijke situaties. Hoewel bijna de helft van de 
studenten een sociaal netwerk heeft van 3 tot 4 
personen waarbij ze terechtkunnen, ook in moeilijke 
situaties, heeft 10% van de studenten niemand of 
slechts één persoon om op terug te vallen. Die bevin-
dingen onderstrepen het belang om in te zetten op 
sociale cohesie en warme steden en gemeenten, 
ook buiten de onderwijsomgeving. 

De bevindingen uit de Welzijnsonitor tonen verder 
aan dat heel wat aspecten van psychische gezond-
heid, basisbehoeften en motivatie variëren in functie 
van specifieke studentenkenmerken. Bepaalde 
studentenkenmerken als leeftijd, geslacht, socio-eco-
nomische status, genderidentiteit en migratieachter-
grond komen systematisch terug over de thema’s 
heen. Deze bevindingen onderstrepen het belang en 
de nood om bij het ontwerpen van beleid en praktijk 
een inclusieve benadering te hanteren die van bij het 
ontwerp inspeelt op de diversiteit van de studenten-
populatie en de specifieke noden die daarmee 
gepaard gaan. Ze benadrukken ook de blijvende 
nood aan een zorgzame persoonsgerichte onder-
steuning met bijzondere aandacht voor kwetsbare 
studenten waar nodig, in het domein van leren én 
van leven als student. Voor specifieke kwetsbare 
groepen kunnen specifieke ondersteuningsinitia-
tieven nodig zijn.

Actiepunten

Het Vlaanderenbreed beleid Studentenwelzijn 
vertrekt vanuit het public mental health-perspectief. 
Het beleid omvat vier speerpunten: het uitbouwen 
van een Vlaanderenbrede Welzijnsmonitoring, het 
verder uitbouwen van het centraal platform Mood-
Space, het verder uitbouwen van het Vlaanderen-
breed lerend netwerk, en het versterken van de 
instellingen hoger onderwijs om van een reactief 
naar een proactief beleid, naar een ‘community of 
caring’ om te schakelen. Zes bouwstenen die nauw 
met elkaar verweven zijn, vormen de leidende prin-
cipes voor de realisatie van de speerpunten. Op 
basis van de bevindingen van de Welzijnsmonitor 
formuleren we concrete actiepunten. In functie van 
noden en prioriteiten dient een selectie uit gemaakt 
worden voor de periode 2022-2023 en 2023-2024. 

Principe 1: zet in op preventie en vroegdetectie 

Anonieme online zelftest met feedback  
• De zelftest voor emotionele problemen op 

MoodSpace verfijnen (feedbackrapport inbe-
grepen), op basis van de bevindingen van de 
Welzijnsmonitor 2022-2023. 

• Een anonieme online zelftest ontwikkelen voor 
ABC-ervaringen op basis van de bevindingen van 
de Welzijnsmonitor 2022-2023.  

• Een anonieme online zelftest ontwikkelen voor 
studiemotivatie op basis van de bevindingen van 
de Welzijnsmonitor 2022-2023.  

Mental health literacy en signaalherkenning 
• De gatekeeper-training ‘Samen Zorgzaam’ 

implementeren en evalueren. 
• De Vlaanderenbrede campagne rond openheid, 

hulp zoeken en omgaan met stigma (met focus 
op jongeren 16 tot 25 jaar) ontwikkelen, imple-
menteren en evalueren.

• De bevindingen Welzijnsmonitor 2022-2023 binnen 
het dynamische dashboard op MoodSpace imple-
menteren.

Communicatie begeleidingsaanbod 
• Het begeleidingsaanbod van de onderwijsinstel-

lingen breder kenbaar maken, zowel bij studenten 
als bij betrokken intermediairen, personeel, 
ouders, de geestelijke gezondheidszorg, steden 
en gemeenten.  
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Principe 2: zet in op de gezondheidsbevorde-
ring voor elke student

Anonieme online interventies
• Een online interventieprogramma rond zelfmoti-

verende strategieën ontwikkelen en implemen-
teren op basis van de bevindingen van de 
Welzijnsmonitor 2022-2023. 

• Een online module rond het thema intern kompas 
met betrekking tot persoonlijke doelen, waarden 
en interesses ontwikkelen en implementeren op 
basis van de bevindingen van de Welzijnsmonitor 
2022-2023. 

• Een online module rond het thema perfectionisme 
ontwikkelen en implementeren op basis van de 
bevindingen van de Welzijnsmonitor 2022-2023. 

Alcohol- en middelengebruik 
• Kennisclips en podcasts ontwikkelen met een 

specifieke focus op medicatiegebruik. 

Principe 3: voorzie een gediversifieerd (zorg)
aanbod

Anonieme online interventies 
• Online modules ontwikkelen en implementeren 

rond zelf-motiverende strategieën, intern kompas, 
perfectionisme en medicatie (zie ook hierboven).

Laagdrempelige groepsinterventies 
• Een groepssessie LifeCraft ontwikkelen rond het 

maximaliseren van ABC-ervaringen op basis van 
de bevindingen van de Welzijnsmonitor 2022-2023. 

• Een groepssessie rond zelf-motiverende motiva-
tiestrategieën ontwikkelen op basis van de bevin-
dingen van de Welzijnsmonitor 2022-2023.

Principe 4: monitor en evalueer het welzijn,  
de geïmplementeerde strategieën en het beleid

Welzijnsmonitor 
• De Welzijnsmonitor op basis van feedback technisch 

en inhoudelijk doorontwikkelen en optimaliseren.
• De follow-upmeting uitwerken en implementeren.
Verdiepend onderzoek
• Hulpzoekgedrag en Unmet need bestuderen 

(focusgroep in het kader van de ontwikkeling van 
campagne/sensibiliserend materiaal rond taboe/
stigma/openheid).

• Focusgroepen voeren in het kader van de ontwik-
keling van een online zelftest en online modules.

Principe 5: investeer in een ABC- 
ondersteunend klimaat

• Kennisclips/TED Talks ontwikkelen en implemen-
teren op MoodSpace rond motiverend lesgeven.

Principe 6: betrek de volledige gemeenschap 
zodat er een community of caring ontstaat 

Onderwijsinstellingen (studentenvoorzieningen) 
en studenten
• Structureel samenwerken voor het ontwikkelen 

van alle materialen.
Centra Leerlingenbegeleiding
• Structureel samenwerken voor de uitbouw van 

MoodSpace: doorontwikkeling van een Welzijns-
monitor voor het leerplichtonderwijs en proac-
tieve interventies implementeren die de 
psychische gezondheid, veerkracht, motivatie en 
behoeftevormgeving van leerlingen secundair 
onderwijs versterken.

Agentschap Zorg en stakeholders middenveld
• Afstemmen en samenwerken bij de ontwikkeling 

van de specifieke materialen rond gezondheids-
bevordering en alcohol- en middelengebruik. 
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APPENDIX

Overzicht indeling studiegebieden

Afa-studies: geesteswetenschappen of die studies 
die gaan over de producten van menselijk handelen. 
Voorbeelden zijn geschiedenis, taalkunde en letter-
kunde.

Bèta-studies: bestuderen de niet-menselijke natuur. 
en worden ook wel exacte wetenschappen genoemd. 
Voorbeelden zijn biologie, scheikunde en natuur-
kunde.

Gamma-studies: bestuderen de maatschappij en 
het menselijk handelen. Voorbeelden van gamma-stu-
dies zijn sociologie, politicologie, godsdienst, 
economie, antropologie, bestuurskunde, rechten, 
communicatiewetenschappen en psychologie.

Indeling Vlaamse studiegebieden 
volgens alfa, bèta, gamma:

• Archeologie en kunstwetenschappen: alfa
• Architectuur: alfa
• Audiovisuele en beeldende kunst: alfa
• Bewegings- en revalidatiewetenschappen: gamma
• Biomedische wetenschappen: bèta
• Biotechniek: bèta
• Conservatie-restauratie: alfa
• Diergeneeskunde: gamma
• Economische en toegepaste economische weten-

schappen: gamma
• Farmaceutische wetenschappen; gamma
• Geneeskunde: gamma
• Geschiedenis: alfa
• Gezondheidszorg: gamma
• Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en 

kerkelijk recht: alfa
• Industriële wetenschappen en technologie: bèta
• Handelswetenschappen en bedrijfskunde: gamma
• Muziek en podiumkunsten: alfa
• Nautische wetenschappen: bèta
• Onderwijs: gamma
• Politieke en sociale wetenschappen: gamma
• Productontwikkeling: bèta
• Psychologie en pedagogische wetenschappen: 

gamma
• Rechten, notariaat en criminologische weten-

schappen: gamma

• Sociaal-agogisch werk: gamma
• Sociale gezondheidswetenschappen: gamma
• Taal- en letterkunde: alfa
• Tandheelkunde: gamma
• Toegepaste biologische wetenschappen: bèta
• Toegepaste taalkunde: alfa
• Toegepaste wetenschappen: bèta
• Verkeerskunde: gamma
• Wetenschappen: bèta
• Wijsbegeerte en moraalwetenschappen: alfa
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