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Intro

Lieve Tosca,
waarom hebben
we geen studentenpsychologen op de HR?
Lieve Tosca,
Op universiteiten hebben ze studentenpsychologen. Waarom hebben we die op de

sche zorg de taak is van zorginstellingen buiten de

HR eigenlijk niet? Ik weet dat we decanen

hogeschool. We hebben een zorgvuldig opgezette

hebben om mij en mijn medestudenten bij

begeleidingsstructuur van professionele mede-

te staan, maar wat als het echt lastig wordt?

werkers zoals docenten, studieloopbaancoaches,

Dan word je doorverwezen naar de huisarts

studentzaken, Student aan Zet en onze decanen.

en daarna naar de ggz waar de wachtlijsten

Zij begeleiden dagelijks studenten om met zo min

lang zijn. Kan de HR niet in dit gat springen?

mogelijk belemmeringen succesvol te kunnen studeren. En waar de psychische kwetsbaarheid dat

Grts, Piekeraar

belemmert, zoeken we samen met onze studenten
naar passende verwijsmogelijkheden.’
Maar dat de HR ervoor kiest geen studentenpsychologen in dienst te nemen, betekent niet dat ze

Lieve Piekeraar,

Thema: Help Yourself
Dit nummer gaat over self-help en wat je als
student, docent of medewerker kunt doen om
gezond en weerbaar te blijven. Met o.a. portretten
van peercoaches, een interview met decaan en Self
Help Hipster Lianne Keemink, een artikel over de
online zelfhulpmodules van de HR en verhalen
over uitstelgedrag, hoogbegaafdheid en het
gezondheidsbeleid van de HR.
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blind zijn voor het zorgprobleem dat er ligt. De lanDe HR is met ruim 40.000 studenten en mede-

ger wordende wachtlijsten beginnen de HR op te

werkers een kleine stad. En een kleine stad heeft

vallen. Die passende verwijsmogelijkheden, passen

meestal ook wel een paar psychologen. Dus waar-

dus steeds minder vaak en daar is de HR ontevre-

om zou de HR niet een paar van die specialisten

den over. Uit de officiële reactie: ‘Dat is zeer zorge-

in dienst nemen? Snelle en adequate hulp voor de

lijk en dus bekijken we hoe we dat - in overleg met

HR-populatie lijkt me goed voor het studiesucces

zorginstellingen - kunnen verbeteren.’

en tegen langdurig ziekteverzuim van medewerkers. Want ook die hebben vast weleens last van

Het lijkt er niet op dat de HR eigen studentenpsy-

stress, angst, depressieve gevoelens of andere

chologen krijgt, maar er wordt wel gekeken naar

klachten waarbij ze snelle ondersteuning kunnen

andere oplossingen. Als die oplossingen er zijn,

gebruiken.

lees je erover op profielen.hr.nl.

De Hogeschool Rotterdam is het in essentie niet

Lfs, Tosca

met me eens. Een woordvoerder laat weten dat
de kerntaak van de HR bij onderwijs en onderzoek

Tosca Sel is hoofdredacteur van Profielen.

ligt en dat de instelling ervoor kiest zich daaraan

Heb je ook een vraag voor haar?

te houden. ‘Wij vinden dat specialistische psychi-

Mail Lieve Tosca op t.sel@hr.nl.

5

Infographic

Hoe psychisch gezond is de HR-student?

Hoe psychisch
gezond is de
HR-student?
Een kwart van de studenten uit de onderzoeksgroep
heeft één beperking of psychische aandoening, 5
TEKST: ESMÉ VAN DER MOLEN

procent heeft last van twee beperkingen en 1 procent

ILLUSTRATIE: EVI PENDERS

vinkte er drie aan. Studenten met ADHD, ADD of een
autismespectrumstoornis hebben meer depressieve

Er is veel te doen over de psychische
gezondheid van jongeren. Volgens het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu staat deze onder druk door
‘toenemende prestatiedruk en de steeds
grotere rol van technologie in het
dagelijks leven, vooral social media’.

gevoelens dan studenten met andere beperkingen.
70,4 procent van de HR-studenten heeft geen functiebeperking.
Bron: Profielen 131/profielen.hr.nl (zoek op ‘geluksonderzoek’)

Psychische klachten stijgen met
de leeftijd
Soms lijkt het alsof een groot deel van Nederlandse

Ook onderwijsminister Van Engelshoven is ongerust

jongeren psychisch in de kreukels ligt. Maar het zijn

over het psychisch welzijn van studenten. Met haar

de 85-plussers die de meeste psychische klachten

voorstel om het negatieve bindend studieadvies te

hebben. Wel neemt vanaf 15 jaar het aantal jongeren

verlagen naar 40 studiepunten hoopt ze dat de

met één of meer psychische klachten flink toe.

Welke functiebeperking en/of
psychische aandoening melden
HR-studenten?

psychische druk onder studenten afneemt.
Hoe zit het eigenlijk op de Hogeschool Rotterdam?

Aantal personen met psychische klachten
naar leeftijd, 2015

In 2016 deden Profielen en het kenniscentrum

10-14 jr.

15-19 jr.

3,1

9,8

Stressreactie

2,8

5,9

Angstig/gespannen

6,2

13,3

talentonwikkeling onderzoek onder alle studenten
van de Hogeschool Rotterdam. Meer dan 6.000

Down/depressief

studenten vulden de vragenlijst in. De gemiddelde
HR-student bleek gelukkig en gezond te zijn. Maar
ook op de HR is het studentenleven niet altijd even

Bron: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, via

leuk.

volksgezondheidenzorg.info
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Achtergrond

Achtergrond

Zoë deed de online
zelfhelpmodule ‘depressie’

TEKST: ZOË COZIJNSEN
FOTOGRAFIE: ZOË COZIJNSEN
BEELDBEWERKING: DEMIAN JANSSEN

‘Ik zweer nu bij het
piekerkwartier’
Als je stress hebt of tobt met depressieve
gevoelens, kun je op de HR naar de decaan.
Sinds dit collegejaar kun je als aanvulling daarop
ook een online zelfhulpmodule volgen. Oudstagiair Zoë probeerde de depressiemodule uit.

Wie op intranet Hint naar het studentendecanaat

‘Beschrijf een paar gebeurtenissen waar je een

gaat, ziet ze staan: vijftien zelfhulpmodules,

vervelend gevoel aan overgehouden hebt’, luidt de

variërend van ‘angst’, ‘piekeren’ en ‘gamen’ tot

vervolgopdracht. Dit bezorgt mij lichte buikpijn.

‘werkstress en burn-out’. De modules helpen bij het

Persoonlijk heb ik gemerkt dat ik prima functioneer

herkennen en aanpakken van diverse psychische

wanneer ik deze gebeurtenissen naar de achtergrond

klachten. Dat gebeurt met psycho-educatie, oefenin-

druk. Even niet, komt later wel weer. En óf het later

gen, ervaringsverhalen, tests en tips.

weer komt. Het is er dan opeens en vaak nogal

Omdat ik soms struggle met depressieve gevoelens,

dringend.

besluit ik voor de depressiemodule te gaan. ‘Voel jij

Het is makkelijk om te
cheaten. Ik kan zo met
mijn pijl naar ‘volgende
opdracht’ gaan.

je weleens somber? Kom uit je dip met deze online
training!’, zegt het scherm. Met een gezonde dosis
scepsis begin ik met de startmeting ‘Hoe somber
ben jij?’. Daar rolt voor mij een score van 0-8 punten
uit. Dat valt alles mee, want de maximumscore is 21
punten.

In de module is het makkelijk om te cheaten, te

De drie G’s

ontwijken. Ik kan zo met mijn pijl naar ‘volgende

De module werkt met een vaste volgorde van uitleg,

opdracht’ gaan. Niemand die mij hier controleert.

oefening en terugkoppeling en het eerste onderdeel

Toch besluit ik heel snel en zo oppervlakkig mogelijk

gaat over de invloed van je gedachten.

terug te denken aan die gebeurtenissen. Ik plaats ze
in de daarvoor bestemde kolommen.
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Online zelfhulpmodule ‘depressie’

Achtergrond

ZELFHULPMODULES MIRRO
Mirro is geschikt voor studenten met lichte
klachten die baat hebben bij psycho-educatie
en oefening. De modules zijn niet bedoeld
als vervanging van ondersteuning door een
decaan, maar zijn een extra tool om studenten
te activeren met hun probleem of situatie
aan de slag te gaan. Ook kan een module
helpen de wachttijd naar professionele hulp

De stap van ‘in bed Brooklyn
Nine-Nine bingen’ naar
‘joggen langs het kanaal’ heb
ik nog niet weten te maken.

De module loopt op zijn eind en nu wordt me geleerd

te overbruggen. De modules staan open

hoe ik in een positieve spiraal kan blijven. Antwoord:

voor studenten en medewerkers van de HR

door de signalen die op een achteruitgang wijzen

en zijn te vinden op de Hintpagina van het

te (her)kennen en thuis aan de slag te gaan met de

studentendecanaat.

invloed zijn op hoe ik me voel. En die gedachten be-

Ah, het is tijd voor onderdeel ‘Hoe gezond leef jij?’.

Ik voel me lichter

hoofd af te gaan, te onderzoeken of ze echt zo groot

vatten vaak denkfouten. De volgende opdracht heet

Ik bereid me voor flink met mijn neus op de feiten te

In de weken na het werken met de zelfhulp merk ik

zijn als ze lijken en daarna weer afleiding te zoeken.

dan ook: ‘denkfouten opsporen’. Ik mag mijn ge-

worden gedrukt. ‘Beweeg en sport jij genoeg?’, luidt

wel degelijk verbeteringen bij mezelf. Het voorne-

Ik moet mijn moeder, die me al jaren aan de medita-

dachten gaan indelen in de vier soorten denkfouten:

de eerste vraag. Vrij zeker van mijn zaak vink ik ‘nee’

men om minder verdovende middelen te gebruiken is

tie probeert te krijgen, langzaamaan gelijk geven.

‘zwart-witdenken’, ‘onrealistische eisen’, ‘onjuiste

aan. ‘Wat wil je verbeteren? Wanneer? Hoe vaak?’,

helaas een voornemen gebleven, net als het sporten

conclusies’ en ‘je iets persoonlijk aantrekken’.

staat er boven het lege tekstvlak. ‘Ik wil drie keer per

en het creëren van een vast slaapritme. Maar ik merk

Geen stok achter de deur

Ik moet zeggen dat dit me serieus een bepaalde rust

week sporten’, tik ik. Ik selecteer het woord ‘drie’

wel dat ik me lichter voel. Door de module heb ik

Toch heb ik persoonlijk meer controle nodig. Want

geeft. Door je negatieve gedachten te bevragen en te

en vervang het door ‘twee’. De module zegt me niet

geleerd dat mijn gedachten en angsten heel normaal

‘huiswerkopdrachten’ maken over moeilijke gevoe-

controleren of ze eigenlijk wel ergens op slaan, komt

voor niets om ‘met kleine stappen’ te werken.

zijn en dat blijkbaar (bijna) iedereen die heeft. Dat

lens is niet echt iets waar ik nou even lekker voor

er ruimte voor een positievere kijk op de gebeurte-

Vervolgens word ik met mijn niet-bestaande

was een openbaring voor mij. Ook heb ik geleerd dat

ga zitten. Ik denk niet dat ik genoeg discipline heb

nis. Een minder negatieve, in ieder geval.

slaapritme geconfronteerd. Daar is bij mij dus geen

Nu moet ik beschrijven wat ik tijdens deze vervelende gebeurtenissen dacht. Deze opdracht herken
ik van therapie. De drie G’s. Gebeurtenis, gedachte,
gevoel. Ik noteer wat ik denk te hebben gedacht en
daarna wat ik toen voelde.

nieuwgeleerde opdrachten.

De module leert me dat mijn gedachten van grote

peil op te trekken. Ik neem mezelf voor daar ook aan

om het vol te houden, op de pieker-vijf-minuten na

Ik heb geleerd dat mijn
gedachten en angsten heel
normaal zijn. Dat was een
openbaring.

dan. Ik denk dat dat voor meer mensen met sombere

Sporten, slapen en gezond eten

te werken. Tot slot wordt me gevraagd: ‘Indien van

Naast oefeningen geeft de module ook praktische

toepassing: Ga je zorgvuldig om met alcohol en/of

tips, zoals een dagelijks piekerkwartier en een

drugs?’ Ik besef dat ik niet weet wat dat betekent en

meditatieoefening voor beginners: ‘drie minuten

typ dat ook dit beter kan.

ademruimte’. Zodra er piekergedachten in je opko-

Volgens de module moet ik het gebruik van alcohol

men, constateer je dit en ga je met je aandacht weer

en drugs binnen de perken houden. Ook dat weet

het maar gedachten zijn en dat deze vaak nog onzin

Wel is het een mooie toevoeging. Je kunt merken dat

terug naar je ademhaling.

ik. Deze stoffen geven op korte termijn verlich-

zijn ook. Gebaseerd op angsten die irreëel zijn.

de module met veel zorgvuldigheid is samengesteld.

Stap 8. ‘Je voelt je beter als je fit bent.’ Ik weet dat

ting, maar houden de problemen in stand, omdat

Verder heeft het geholpen om die nare gebeurtenis-

Ik denk dat het zeker studenten met een ‘klein dipje’

het zo is, ik weet dat ik meer moet sporten. Mijn

je ze simpelweg ontwijkt. Ik neem mezelf voor het

sen op te duikelen en er met vrienden over te praten.

op weg kan helpen en dat de module kan dienen als

moeder noemt het ‘in je lichaam komen’. Uit je

middelengebruik ‘binnen de perken’ te houden. Een

Tot slot zweer ik nu bij het piekerkwartier. Ik zou

overbrugging van de wachttijd voor de psycholoog

hoofd en in het hier en nu, maar de stap van ‘in bed

fles wijn biedt misschien evenveel verlichting als

liegen als ik zou zeggen dat ik dit elke dag braaf heb

of decaan. Maar een online zelfhulp zal naar mijn

Brooklyn Nine-Nine bingen’ naar ‘joggen langs het

een flinke huilbui. Maar met die fles wijn heb je die

gedaan. Een paar keer per week. Zo’n vijf minuten.

mening nooit kunnen tippen aan de kracht van

kanaal’ heb ik nog niet weten te maken.

huilbui alleen maar opgeschoven.

Maar toch. Het helpt echt om even al je zorgen in je

persoonlijke begeleiding.
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of depressieve gevoelens geldt: het verlamt en het
is moeilijk om je dan ergens toe te zetten. Daarom
heeft persoonlijke begeleiding mij altijd goed
geholpen. Iemand die me achternazit, aanhoort en
motiveert.

11

Lifehack #1
De volgorde der dingen

Slaap meer dan je studeert, studeer meer dan je feest en feest zo
veel als je kunt. Het klinkt… logisch?
Bron: indy100.com

ILLUSTRATIE: DEMIAN JANSSEN

ILLUSTRATIE: DEMIAN JANSSEN

Voor een beter studentenleven

Voor een beter studentenleven

Lifehack #2
Het koffiedutje

Als de man met de hamer komt en het is nog lang geen bedtijd,
overweeg dan een ‘koffiedutje’. Na je bakkie gelijk even gaan liggen
(ja, je kunt gewoon in slaap vallen, want het duurt even voordat de
cafeïne in kickt), twintig minuten slapen en daarna verfrist weer verder.
Een koffiedutje zorgt ervoor dat het moe-makende stofje adenosine uit
je lichaam verdwijnt en niet opnieuw wordt aangemaakt.
Bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl
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In beeld

maar was ook niet de oplossing.

minder interessant vind, helpt mijn

work en peercoach voor het

‘Pas de laatste jaren heb ik het onder

medicatie.

Powerplatform waar hij ADHD’ers

controle, al ben ik nog wel alle dagen

‘In het jaar dat ik nu peercoach ben,

begeleidt.

heel druk. Ik heb geen filter, alle

heb ik vier studenten begeleid. Ik

‘Ik ben geblessed met m’n ADHD.

prikkels komen even hard bij me

help ze vooral door te luisteren,

Het hoort bij me. Ik heb het niet

binnen. Dat is soms vermoeiend.

ervaringen te delen en dingen te

altijd leuk gevonden. Toen ik op m’n

‘Mensen zeggen dat ADHD een

zeggen die docenten en studieloop-

dertiende de diagnose kreeg, wist

concentratiestoornis is, maar ik zie

baancoaches niet kunnen zeggen.

ik niet precies wat het was. Ik ging

het meer als een motivatiestoor-

“Ja, school is soms een teringzooi,

het vooral misbruiken om extra druk

nis. Ik kan me namelijk supergoed

maar je wilt toch je diploma halen”,

te kunnen zijn in de klas en daarna

concentreren op dingen die ik

zeg ik dan. “Dus als je hier hulp

ging ik als zelfmedicatie veel blo-

interessant vind. Maar als ik me

zoekt, krijg je wat meer ruimte en

wen. Dat kreeg m’n hoofd wel stil,

moet concentreren op dingen die ik

kan je door.” Dat helpt.’

Tomas (28) is derdejaars social

In beeld
TEKST: TOSCA SEL
FOTOGRAFIE: FRANK HANSWIJK

Ik weet hoe je je voelt,
maar écht
Bij Student aan Zet kun je binnenlopen voor extra ondersteuning.
Naast gespreksgroepen, workshops en keuzevakken bieden
ze ook peercoaching aan. Studenten waarderen deze hulp van
ervaringsdeskundigen enorm, omdat het fijn is om te praten met
iemand die écht weet wat je doormaakt. Vijf peercoaches vertellen
hun verhaal.

Beste advies: ‘Als je problemen hebt met organiseren,
zoek dan een klasgenoot die zijn shit op orde heeft
en vraag of je de kunst mag afkijken. Wedden dat dat
gewoon mag? Iedereen hoort graag dat ie iets goed doet
en jij leert ervan.’
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Ik weet hoe je je voelt, maar écht

In beeld

kennen die me heeft geïntroduceerd

‘Na iedere bijeenkomst ga je naar

bij Student aan Zet. Niet lang daarna

huis met een persoonlijk doel. Ik

was ik zelf peercoach.

sta ervan versteld hoe effectief

‘Het doel van StuDent is studiesuc-

die praatgroepen zijn. Het zorgde

‘In mijn pubertijd kreeg ik last van

ces bevorderen en dat proberen we

ervoor dat ik gemotiveerd door kon

depressieve klachten en op m’n ze-

te bereiken met gespreksgroepen.

met mijn studie, ik was niet meer de

ventiende bereikte ik het dieptepunt

Daar kun je op een laagdrempelige

enige met een depressie. Ik hoop dat

van mijn depressie. Onverwachts

manier met leeftijdsgenoten over je

nu te faciliteren voor anderen. In de

kwam ik in contact met personal

gevoelens praten en proberen een

praatgroepen én straks in mijn baan

komt. En omdat ik weet hoe het is,

coaching en dat heeft me enorm ge-

modus te vinden waarin je jezelf niet

als docent. Veel trainingen op het

kan ik praktische handvatten geven.

holpen. Door de coaching voelde ik

meer limiteert in je functioneren.

gebied van persoonlijke ontwikke-

Dat is fijn.’

me zelfverzekerder en daardoor kon

‘Je kan deze gesprekken ook met

ling zijn voor volwassenen en dat is

ik mijn depressieve gevoelens beter

vrienden en familie voeren, maar

zonde. Als je bepaalde skills eerder

aan. Tijdens het keuzevak neuro-

soms is het makkelijker om met

in het leven leert, heb je er veel meer

linguïstisch programmeren (NLP)

vreemden te praten die dezelfde

plezier van.’

leerde ik een StuDent-peercoach

ervaringen hebben.

Kayley (22) is vierdejaars social

hield ik mezelf het einddoel voor

‘Als peercoach ben ik vooral aan het

Joy (22) is derdejaars leraren-

work en peercoach voor Antuba

ogen: mijn diploma halen zodat ik

luisteren. Veel studenten van de

opleiding Engels en peercoach

waar ze studenten uit Caribisch

later voor mezelf kon beginnen op

eilanden hebben een klein netwerk

voor StuDent waar ze depressieve

Nederland begeleidt.

Curaçao.

hier en willen gewoon praten.

studenten begeleidt.

‘In 2015 ben ik voor mijn studie van

‘Ik ontdekte pas laat in mijn studie

Andere studenten zeggen vaak

Curaçao naar Rotterdam verhuisd.

dat er zoiets als Antuba van Student

dingen als “ik snap dat het zwaar

Het eerste jaar in Nederland vond

aan Zet bestaat. Een vriend wees

voor je is om hier te zijn”, maar dat

ik zwaar. Ik moest alles zelf doen

me erop en vroeg me of ik ook

snap je eigenlijk pas echt als je zelf

en kon niet meer op m’n moeder

peercoach wilde worden. Dat wilde

vanaf Curaçao of Aruba hierheen

steunen. Gelukkig had ik in het

ik natuurlijk graag. Het past goed bij

begin een oudere nicht met wie

mijn studie om mensen te helpen en

ik kon praten, maar toch waren er

ik vind het ook vanzelfsprekend om

momenten dat ik het zwaar had, dat

dat voor mensen van de eilanden te

ik naar huis wilde. Als ik stuk zat,

doen.

Beste advies: ‘Probeer problemen te
benaderen alsof het niet jouw problemen
zijn. Neem een stap terug, haal adem
en probeer jezelf en je emoties uit het

Beste advies: ‘Toen ik m’n nieuwe klas op

probleem te filteren. Zo kom je sneller

de HR binnenstapte, had ik twee keuzes:

tot een oplossing.’

alleen in een hoekje gaan zitten of contact
leggen met m’n klasgenoten. Ik heb voor het
laatste gekozen en dat heeft mijn studie een
stuk leuker gemaakt. Ik kan het iedereen
aanraden. Niet alleen studenten uit het
buitenland.’
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Ik weet hoe je je voelt, maar écht

In beeld

uit de kerk gezet. Hij betuigde spijt

Vanaf de eerste dag op school zijn

en kon gewoon weer terugkomen.

er voorstelrondjes en daar vertel

Toen dacht ik: Wat een stel huiche-

je vaak al of je een vriendje of een

laars zijn jullie, zeg. Ik offer alles op,

vriendinnetje hebt. Voor sommige

mijn leven en mijn seksualiteit en

mensen is dat een coming-out en dat

‘Ik groeide op binnen de Jehovah’s

hij loopt straks zo het paradijs in.

is nooit makkelijk. Er zit bijna altijd

Getuigen. Iedereen wist dat ik homo

Alleen omdat hij als hetero is gebo-

een stukje gêne bij, al zou dat niet

was en ik wist dat ik nooit met ie-

ren. Ik brak met de kerk, begon aan

moeten. De Studeren als LHBT’er-

mand zou kunnen trouwen vanwege

een tweede jeugd en ben out proud.

tak van Student aan Zet is nog vrij

mijn seksualiteit. Dat mag niet, dat

Hier op de hogeschool zie ik veel

nieuw. Een aantal LHBT’ers heeft

kan niet. Toch was ik superactief

medestudenten die het lastig vinden

zich aangeboden als peercoach.

binnen de kerk, ik geloofde oprecht.

om met hun klasgenoten over hun

Studenten kunnen altijd bij ons

Vier jaar geleden kwam voor mij de

geaardheid te praten.

terecht om te praten. Ik ben op een

Ben (37) is tweedejaars fysiotherapie en peercoach bij Studeren
als LHBT’er waar hij studenten
begeleidt die met hun geaardheid
zitten.

kentering: de broer van mijn beste

leeftijd dat ik mensen kan helpen en

vriend was vreemdgegaan en werd

dat doe ik graag.’

examen Engels doen. Pas als je al die

Vanaf het moment dat ze aange-

obstakels hebt overwonnen, kan je

ven dat ze zich willen inschrijven,

aan je opleiding beginnen. En dat is

kunnen ze hulp krijgen van het

niet makkelijk in een nieuw land.

informatiepunt van Student aan Zet.

‘In Syrië bestaat studeren vooral uit

In het eerste jaar is de begeleiding

leren en examen doen, in Nederland

vaak intensief. Studenten moeten

‘Het is voor vluchtelingen niet ge-

moet je presentaties houden. Dat

leren hoe Osiris werkt, hoe ze zich

makkelijk om in Nederland te gaan

had ik nooit geleerd. Gelukkig

kunnen inschrijven voor toetsen

studeren. Je kan niet zomaar met

biedt Student aan Zet workshops

en hoe ze zich op een toets moeten

het diploma van je thuisland aan een

presenteren aan. Aan het einde van

voorbereiden. Gedurende het jaar le-

opleiding beginnen. Je diploma moet

mijn eerste jaar heb ik gevraagd of

ren ze de weg beter kennen en wordt

herwaardeerd worden en je moet een

ik peercoach kon worden en ik ben

de begeleiding minder intensief. De

taaltoets maken om te bewijzen dat

dankbaar dat ik nu andere vluchte-

studenten zien elkaar dan bij bij-

je de Nederlandse taal beheerst. En

lingstudenten mag coachen.

eenkomsten die we organiseren. Ze

Zina (22) is derdejaars international business management
en peercoach bij Studeren als
Vluchteling waar ze (aankomende) vluchtelingstudenten
begeleidt.

als je opleiding in het Engels is, zo-

leren iets – plannen bijvoorbeeld –

als die van mij, moet je ook nog een

en kunnen ervaringen uitwisselen.’

Beste advies: ‘Geef jezelf de tijd om
te wennen aan de nieuwe situatie,
nieuwe cultuur en het nieuwe
onderwijssysteem. Het wordt beter.’

Beste advies: ‘Op een nieuwe school met
nieuwe mensen moet je regelmatig uit de kast
komen. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het
wordt. Dus doe het in een nieuwe omgeving
direct. Voor mij werkt dat het best.’

profielen
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Achtergrond

Hier de rubrieksnaam

75 procent van de studenten noemt zichzelf uitsteller,
maar eigenlijk willen ze dat niet zijn. Uit een net
verschenen overzichtsartikel naar anti-uitstelmethodes
blijkt dat uitstelgedrag af te leren is. Dat is onder andere
goed nieuws voor de honderden studenten die hun
herinschrijving uitstellen tot het allerlaatste moment.

TEKST: OLMO LINTHORST
ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

Uitstelgedrag
is af te leren

Uitstelgedrag is leuk, omdat het zo fijn indruist

Toch rondden deze zomer maar liefst 2.167 studen-

tegen alles wat redelijk en logisch is. Zolang het niet

ten (van de ruim 38 duizend) hun (her)inschrijving

al te problematisch is – en dat is het meestal niet,

af in de laatste drie dagen van augustus. 493

zeggen wetenschappers die het fenomeen bestude-

studenten begónnen zelfs pas in die drie dagen aan

ren – is het heerlijk om af en toe je middelvinger in

hun herinschrijving. Als ze er pas in die laatste

het linkeroog van meneer of mevrouw Redelijkheid

dagen achter komen dat ze geen DigiD hebben of een

te kunnen steken.

studieschuld hebben openstaan, hebben ze al snel

Liefst kost je dat natuurlijk geen studiepunten,

een probleem.

diploma’s of zelfs je baan, maar dat klinkt eigenlijk

Denk nu niet dat het risico wel meevalt. Toen de

alweer… iets te redelijk? En wat als een klein beetje

inschrijftermijn in 2014 werd aangescherpt, misten

onredelijkheid je hele studie kan dwarsbomen?

talloze studenten de deadline. Zelfs een beroep bij de
rechter hielp niets. Ze waren zelf te laat begonnen,

Net voor de deadline herinschrijven

zei de rechter. Dus geen stage, niet afstuderen, een

Een mooi voorbeeld van uitstelgedrag is de inschrij-

jaar geen studie, dat soort kleine drama’s kwamen

ving voor een studie aan de Hogeschool Rotterdam.

destijds uit beroeps- en rechtszaken naar voren.

Herinschrijvers hebben daar vanaf 1 mei vier maan-

Moeten deze studenten straks in een sollicitatie-

den de tijd voor, tot en met 31 augustus. Nieuwe

gesprek het gat op hun cv uitleggen met ‘uitstelge-

studenten moeten voor 1 augustus een inschrijfver-

drag’?

zoek indienen en hebben ook tot 31 augustus om de

Moet je in een
sollicitatiegesprek het gat
op je cv uitleggen met
‘uitstelgedrag’?

formaliteiten af te wikkelen. Van al die studenten
neemt een serieus aantal de gok door die inschrijving pas in de laatste drie dagen van augustus te
regelen.
Bij het Studenten Service Center kennen ze hun
pappenheimers. Al vanaf eind mei beginnen ze

profielen
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studenten drie maanden lang te stalken over hun

Als je daar in mei over nadenkt, klinkt het lachwek-

(her)inschrijving. Wekelijkse mails, pop-ups op Hint,

kend ongeloofwaardig. Het risico op dit worstcase-

later ook een sms en als je het dan half augustus nog

scenario lijkt onvoorstelbaar klein en ver weg. En

niet geregeld hebt, gaan ze bellen. In al die berichten

dat is precies het probleem van uitstelgedrag. Een

staat ook een deadline. En er staat dat je een DigiD-

groot risico dat ver weg ligt, heeft minder invloed

inlog nodig hebt en dat het vijf werkdagen kost voor

op onze motivatie dan een kleine beloning dichtbij.

je een nieuwe inlog hebt. (Sinds ‘enige tijd’ zijn dat

Denk bij dat laatste aan Netflix, Facebook of zelfs het

trouwens nog maar drie werkdagen, laat een woord-

schoonmaken van doucheputjes. Alles is beter dan

voerder van de rijksdienst die DigiD beheert weten.)

doen wat eigenlijk echt moet… maar ja, het hoeft
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Uitstelgedrag is af te leren

Achtergrond

hoeft alleen maar ‘morgen’ even de juiste gegevens

Als het plezier niet opweegt tegen
de spijt

in Studielink te kloppen en weg is het gevaar van een

Uitstelgedrag wordt vervelend als het plezier van

verloren jaar.

het uitstellen niet langer opweegt tegen de spijt

niet per se nu… je doet het heus nog wel een keer! Je

achteraf, door bijvoorbeeld een boete van de belas-

‘Uitstelgedrag kan wel
degelijk een functie hebben.’

tingdienst voor een te late aangifte of van de politie
wegens een verlopen apk.
Wetenschappers zien ook al heel lang een verband tussen uitstelgedrag en depressie. Daarbij

Schoonmaken als uitstelgedrag

is overigens nog de vraag wat het eerst komt – de

Waarom maken we dit onszelf wijs? Wendelien

enkele onderzoeker die de volgorde bestudeerde,

van Eerde, van de Universiteit van Amsterdam, is

zag opmerkelijk genoeg eerst uitstelgedrag en dan

op uitstelgedrag gepromoveerd en heeft net een

depressies. Misschien, suggereert Van Eerde, omdat

wetenschappelijk overzichtsartikel gemaakt over

sommigen van uitstelgedrag nerveus en gespan-

wat nou bewezen manieren zijn om uitstelgedrag te

nen worden en er schaamte en schuld bij voelen.

bestrijden. Zij kan uitstelgedrag heel logisch laten

‘Uitstelgedrag levert sommige mensen veel stress

klinken. Zo stellen we soms dingen uit om onszelf

op.’

een goed gevoel te geven, bijvoorbeeld door te gaan

Mensen die heel streng zijn voor zichzelf hebben

schoonmaken of andere niet-leuke-maar-toch-soort-

daar meer last van. ‘Je zegt heel hard tegen jezelf

van-nuttige dingen te doen tijdens het uitstellen.

“uitstellen mag niet”’, legt Van Eerde uit, ‘maar

‘Uitstelgedrag kan helpen onze stemming te

uitstelgedrag “overkomt” mensen ook. Niet iedereen

controleren’, zegt Van Eerde daarover. ‘Dat maakt

is zich altijd volop bewust van het uitstelgedrag.

uitstelgedrag irrationeel, maar ook begrijpelijk.

Als je streng voor jezelf bent, heb je meer last van

Uitstelgedrag kan wel degelijk een functie hebben,

uitstelgedrag dan wanneer je vindt dat het af en toe

zoals jezelf rust gunnen of je emoties reguleren.’

best mag.’
Zo kom je in de nogal paradoxale situatie dat het
accepteren van uitstelgedrag best rationeel kan zijn,
omdat we niet van onszelf kunnen
verlangen altijd maar rationeel te

Duitse collega Katrin Klingsieck die halverwege sep-

zijn. Of omgekeerd: Het is irratio-

tember werd gepubliceerd op de site van Educational

neel om al het irrationele gedrag uit

Research Review.

je leven te willen verbannen.

Van Eerde en Klingsieck veegden 44 gedegen weten-

Feit is dat uitstellers
stelselmatig lagere cijfers
halen.

schappelijke onderzoeken naar methodes tegen uit-
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Uitstelinterventies

stelgedrag bij elkaar en kwamen tot de conclusie dat

Organiseren, prioriteren en plannen

Als (het gebrek aan) rationaliteit

cognitieve gedragstherapie het grootste positieve

Is verandering nodig dan? Soms wel. Ook al hebben

zo’n grote rol speelt in uitstel-

effect heeft op uitstelgedrag. Na deze ‘uitstel-

onderzoekers de afgelopen jaren meer oog gekre-

gedrag, dan is het misschien wel

interventie’ geven de proefpersonen zelf aan dat ze

gen voor het nut van uitstelgedrag (zo zeggen veel

logisch dat ‘rationele therapie’ de

veel minder uitstelgedrag vertonen – ook als je het

proefpersonen dat ze beter presteren onder druk

beste bestrijder ervan is. Dat laatste

ze maanden later nog eens vraagt. ‘De uitkomst van

van een deadline, anderen ervaren onder druk meer

blijkt althans uit de overzichtsstudie

ons onderzoek laat zien dat mensen kunnen veran-

creativiteit), feit is dat veel mensen achteraf van hun

van Wendelien van Eerde en haar

deren’, schrijven Van Eerde en Klingsieck.

uitstelgedrag balen. Feit is ook dat onder studenten

23

Naarmate mensen ouder
worden, neemt het
uitstelgedrag af.

(de groep die veruit het meest is onderzocht) uitstellers stelselmatig lagere cijfers halen. Presteer je echt
beter onder deadlinedruk? Of is dat een rationalisatie achteraf?
Het interessante is: tijdens cognitieve gedragstherapie werk je aan rationalisaties vóóraf. Van Eerde en

mensen ouder worden’, zegt Van Eerde. ‘En dat is

Klingsieck beschrijven het als een methode waarin je

heel begrijpelijk. Met de tijd worden we gediscipli-

nagaat waarom je besluit iets uit te stellen, terwijl je

neerder en leren we beter organiseren. Door ervaring

ervan overtuigd bent dat uitstel eigenlijk geen goed

wordt de taak die we moeten doen makkelijker en de

idee is. Welke irrationele gedachten weerhouden

berg om tegenop te zien minder hoog. Wat wel in het

je van actie? Bewustwording van die gedachten, ze

nadeel van een stijgende leeftijd kan werken, is dat

inwisselen voor meer functionele gedachten en op

je op termijn een grotere hekel aan een taak krijgt en

basis daarvan je gedrag veranderen, dat is kortweg

daarom uitstelt.’

hoe een cognitief gedragstherapeut met uitstelge-

Weten dat je er later minder last van zult hebben

drag omgaat. En dat blijkt effectief.

is misschien een leuke rationalisatie vooraf: Don’t

Wat ook werkt, zij het significant minder dan cog-

worry, je groeit er vanzelf overheen. Dat kan twee

nitieve gedragstherapie, is studenten leren zichzelf

kanten op gaan: extra veel middelvingers en/of min-

te reguleren. Het gaat dan om het besturen van je

der angst voor uitstelgedrag. En dat is dan allebei

aandacht, emoties en motivatie, maar ook over het

hartstikke rationeel.

ILLUSTRATIE: DEMIAN JANSSEN

Uitstelgedrag is af te leren

Voor een beter studentenleven

Lifehack #3
Scheiden

organiseren, prioriteren en plannen van je tijd. ‘Deze
interventies werken wel, het is geen onzin, maar
cognitieve gedragstherapie werkt beter’, zegt Van
Eerde.

KEUZEVAK OMGAAN MET UITSTELGEDRAG

Er kan overlap bestaan tussen de groepen. Zo doen

Zo’n 50 studenten per jaar volgen op de HR het

studenten in de zelfregulatie-interventies vaak ook

keuzevak omgaan met uitstelgedrag. Zij hebben

aan zelfreflectie op hun uitstelgedrag. Dat klinkt

problemen door hun uitstelgedrag en zijn door

als de eerste stap van cognitieve gedragstherapie:

een decaan voor de cursus ingeschreven.

bewustzijn van je gedachten rondom uitstelgedrag.

De cursus combineert elementen van cognitieve

Van Eerde legt uit dat het soms moeilijk is om de

gedragstherapie, timemanagement en

‘werkzame ingrediënten van interventies te isoleren’

mindfulness. Trainer Diana van der Lugt is blij te

– meer en preciezer onderzoek is uiteraard wenselijk.

horen dat de belangrijkste elementen bewezen
effectief zijn, al moet gezegd worden dat ze

Je groeit eroverheen

dat eigenlijk al wist. ‘Alleen al de kennis over

Ook is cognitieve gedragstherapie tamelijk inten-

uitstelgedrag doet studenten heel veel. Met

sief. Daarvoor is in de overzichtsstudie natuurlijk

jezelf aan de slag gaan is soms lastig, maar bij de

gecorrigeerd, maar hoe snel stapt een student met

eindpresentaties zeggen eigenlijk alle studenten

zijn doorsnee-uitstelgedrag naar een therapeut?

wel dat ze er iets aan hebben gehad.’

Gelukkig is therapie niet voor iedereen noodzakelijk.

Het keuzevak levert twee studiepunten op en

Ook voor de uitstellers die zelfhulp liefst nog even

wordt afgerond met een presentatie en verslag.

uitstellen, gloort hoop aan de horizon: het wordt

Voor je headspace is het fijn om werk, studie en privé gescheiden
te houden. Ook fysiek. Makkelijk is het niet op de paar vierkante
meter in je studentenkamer, maar probeer toch om deze functies te
scheiden. De bank is voor relaxen, het bureau voor studeren.

vanzelf minder. ‘Uitstelgedrag neemt af naarmate
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Het Panel

Het Panel
TEKST: JOS VAN NIEROP
ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

zijn? En dan is ook de financiering

‘Als de student een gezin met jon-

van de studie een stressfactor.

ge kinderen heeft, een baan van

Veel studenten moeten naast hun

32 uur, een geplande verhuizing,

studie werken om hun huur en

gezinsuitbreiding of mantelzorg-

studie te betalen en om te kunnen

taken, dan zeg ik: “Het is geen

leven.’

vierjarige opleiding, maar het is

De stelling:

een opleiding die wij in vier jaar

Hoge stress
bij studenten
komt niet door
de studie
Veel studenten hebben het druk en ervaren ook druk.
Soms leidt dat tot stress of andere gezondheidsklachten. Worden deze klachten veroorzaakt door hun
studie (bsa in eerste jaar, hoge eisen aan de scriptie)
of is er meer aan de hand? We vroegen de leden van
Het Panel, bestaande uit studenten en medewerkers
van de HR, te reageren op de volgende stelling:
Hoge stress bij studenten komt niet door de studie.

aanbieden. Voor jou is de vraag:

school. In andere landen is de

Hoe houd ik alle ballen (en dat

werkdruk vele malen hoger. Dat

zijn er soms véél) in de lucht?”

merk ik in Chili, waar ik nu een

‘Ik hoop dat de pilots met flexi-

halfjaar studeer. Ik krijg hier

bilisering in het hoger onderwijs

veel meer opdrachten. Elke week

veel meer onderwijsaanbod op

heb ik minimaal één toets, één

Elisa Tsai-Meu-Chong:

maat zullen opleveren. Dan

presentatie en een rapport om in

‘Door financiële stress tijdelijk

kunnen we het idee van vertra-

te leveren. In Nederland kan je

gestopt met opleiding’

gers inruilen voor volhouders. De

een heel blok tot aan de laatste

Student biologie en medisch

Ed Meesters:

uitdaging is hoe wij, zonder in te

weken niks doen en daar kom je

laboratoriumonderzoek

‘Regisseur worden in omgaan

leveren op kwaliteit en binnen de

nog prima mee weg ook.

met eigen stress’

financiële kaders, het onderwijs-

‘Maar in onze cultuur is alleen

‘Stress komt meestal door de

Docent social work

programma zo kunnen doseren

studeren vaak niet genoeg. Ik ken

combinatie van werken en leren.

dat de student regisseur wordt in

zat mensen met een bijbaantje,

Je moet wel werken om je colle-

het omgaan met stress.’

sport, vrijwilligerswerk en ook

gegeld te kunnen ophoesten en

studie. Achter werkdruk zit altijd

nog een sociaal leven. Ja, dan

de tijd die je over hebt, is meestal

een verhaal. Een student is zoveel

begint het lastig te worden. Ik

niet overvloedig. Tel daarbij op

meer dan alleen een student. Het

denk dat het ons niet zo makkelijk

dat studenten niet het allerhoog-

onderwijssysteem is afgestemd

afgaat om de balans te vinden

ste uurloon hebben en je ook nog

op de gemiddelde student, maar

tussen het hebben van een suc-

je huis en eten moet betalen.

‘Ja, hoge stress komt óók door de

iemand die misschien nog vier

cesvolle carrière en genieten van

Daardoor moet je al snel veel

‘School brengt stress met zich

jaar thuis woont en rechtstreeks

het leven.

werken waardoor je dus niet zo

mee. We moeten nou eenmaal

van de havo of mbo-4 het hbo

‘Hier in Chili groeit men op met

veel kunt studeren als je daadwer-

presteren en aan onze toekomst

instroomt, heeft een heel andere

een veel sterker familiegevoel dan

kelijk wilt.

werken. Ik vind dat niet meer dan

context dan de alleenstaande

in Nederland. Omdat kinderen

‘In het verleden heb ik in mijn

normaal. De verdeling van het

jonge moeder of de statushouder

Gerbrand van Dijk:

dit van jongs af meekrijgen,

studie zelf veel stress ervaren

werk over het schooljaar kan wel

die zich met een gezin moet zien

‘Nederlanders werken op school

zijn ze veel meer bezig met het

vanwege mijn financiële situatie.

beter, vind ik. Kunnen opleidin-

te settelen.

niet heel hard’

onderhouden van relaties dan het

Door de stress en de lichamelijke

gen daar eens goed naar kijken?

‘In studiekeuzecheckgesprekken

Student international business

behalen van persoonlijke succes-

klachten die daarmee gepaard

‘Veel zorgen komen ook van bui-

met studenten social work, vooral

sen. De mensen hier zijn een stuk

gingen, kon ik soms niet eens

Danny Leentvaar:

ten de studie. We leggen onszelf

deeltijders, vraag ik ze: “Hoe is je

‘Ik heb niet het idee dat de studie

collectiever ingesteld dan wij

mijn lessen bijwonen en ben ik

‘Waarom kunnen we niet

veel op. Waarom kunnen we niet

energie nu verdeeld?” en “Als daar

tot een hoog stressniveau leidt bij

individualistische Nederlanders.

een tijd gestopt met mijn oplei-

gewoon eens rust nemen?’

gewoon eens rust nemen in plaats

16 uur studie bijkomt, waar ga je

studenten. Nederlanders werken

Ik denk dat dat ook minder stress

ding. Gelukkig gaat het nu een

Student chemische technologie

van altijd maar op pad te willen

dan op bezuinigen?”

helemaal niet zo heel hard op

geeft over de toekomst.’

stuk beter.’
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Interview

Interview
TEKST: TOSACA SEL

Lianne is de
selfhelpqueen
van de HR

FOTOGRAFIE: ALINE BOUMA

Lianne Keemink is decaan op locatie
Museumpark en geobsedeerd door
zelfhulpboeken. Ze blogt erover op
theselfhelphipster.com. Haar eigen boek
Je moet (bijna) niets kwam in oktober
uit.

aan tot groei en leren me op een positieve manier
over mogelijke oplossingen.’
Op je site blog je als The Self Help Hipster over
zelfhulpboeken en yoga. Hoe is dat zo gekomen?
‘Ik las dus veel boeken en artikelen over self-help,
maar kon geen auteur vinden met wie ik me kon

‘Je moet bijna niks. Het enige wat moet,
is geld verdienen voor een dak boven je
hoofd en een goed mens zijn.’

Waar komt jouw obsessie voor zelfhulpboeken

identificeren. Al die auteurs waren een beetje raar

vandaan?

of zweverig. Ik was op zoek naar iemand die met

‘Toen ik op de basisschool zat, ging ik iedere maan-

een geintje en een knipoog naar het hele zelfhulp-

dag naar de bieb om het maximale aantal boeken

gebeuren keek en goede tips gaf. Die persoon kon

te lenen. Na een paar jaar had ik de jeugdafdeling

ik niet vinden, dus werd ik ‘t zelf maar. In februari

en een gedeelte van de volwassenenafdeling uit en

2012 gooide ik mijn blog met de slogan ‘Wrote

ging ik op zoek naar meer. Ik stuitte op de zelf-

about self-help before it was cool’ online en begon

hulpsectie en die boeken waren perfect voor mijn

ik met bloggen over alles wat een zelfhulpsmaakje

streberige boekenwurmbrein. Ik wilde graag overal

heeft. Het heeft me veel opgeleverd: vriendinnen,

beter in worden en zelfhulpboeken konden me daar

interessante ontmoetingen, gratis boeken én een

blijkbaar bij helpen. Ik leende Zeven eigenschappen

eigen boek, want via m’n blog werd ik benaderd door

die jou succesvol maken van Sean Covey en vond het

een redacteur die er wel een boek in zag. Ik was het

fantastisch. Dat wauwgevoel krijg ik nog steeds als ik

daar natuurlijk mee eens en in 2015 tekende ik een

een goed zelfhulpboek lees. Slechte zelfhulpboeken

uitgeefcontract. Daarna begon ik aan de aller-

leg ik meteen weer weg, zonde van mijn tijd.’

meest-perfecte-versie van het boek. Niet lang daarna
raakte ik enorm overspannen. Tijdens m’n herstel

Wat is dat wauwgevoel precies?

werd ik een leukere versie van mezelf en schreef ik

‘De inspirerende woorden van de auteur, de motiva-

tegelijkertijd een leukere versie van het boek. Dat

tie en positieve energie die je uit tips haalt. Goede

boek is nu uit.’

boeken geven me vertrouwen en inspiratie, zetten
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Lianne is de selfhelpqueen van de HR

Interview

Waarom heet het eigenlijk Je moet (bijna) niets?

‘Ik kan me voorstellen dat studenten dat ik-moet-

We moeten toch juist superveel? Studeren, werken,

ik-moetgevoel wel hebben, en ja, soms moet je

een leuk leven hebben, noem het maar…

inderdaad iets wel of niet doen. Daar schrijf ik ook

‘Nee hoor, je moet echt bijna niks. Ik doe veel

over in mijn boek. Maar als je echt goed kijkt, heb je

verschillende dingen: ik werk op de HR, ik blog, ik

veel meer de keuze dan je denkt. En trouwens, van

schrijf, ik ben docent bij een cursus creatief schrij-

wie MOET jij een leuk leven leiden? Alleen maar van

ven, ik maak een podcast, maar dat HOEF ik allemaal

jezelf toch?’

niet te doen. Het enige wat ik wel moet, is genoeg
geld verdienen om een dak boven mijn hoofd te

Volgens allerhande onderzoeken hebben studenten

hebben en een goed mens zijn. Met al het andere kan

last van stress. Kan jij als decaan verklaren hoe dat

ik op elk moment stoppen.

komt?
‘Veel mensen vergeten dat studenten een heel
leven buiten hun studie hebben. Ze zijn niet alléén

‘Thuis bewaar ik mijn
telefoon in het laatje van
mijn bureau. Echt, ik maak
geen grap!’

student, ze hebben ook een baantje, een familie. En
sommigen hebben zorgtaken of medische en psychi-

CV

sche klachten. Dat soort klachten in combinatie met
een studie kan stress op leveren.
‘Een paar jaar geleden was ik studentadviseur op de
Erasmus Universiteit en het valt me op dat hbo’ers en
wo’ers qua intelligentie heel dicht bij elkaar liggen.
Ik zie meer overlap dan verschil, maar de problemen
waarmee ze dealen, verschillen wel.
‘Op de universiteit kwam ik vooral studenten tegen
met een burn-out en depressieklachten of een gebroken been. Op het hbo geldt vaker: When it rains,

recht te trekken. Daar helpen we als decanen bij,

leven. Thuis bewaar ik mijn telefoon in een laatje

it pours. Ik zie bijvoorbeeld vaker studenten met

maar dat is vooral richting geven en ondersteunen.

van m’n bureau. Echt, ik maak geen grap! Ik merk dat

meerdere diagnoses en daarbij hebben ze over het

De student moet het zelf doen. Als dat dan lukt, ben

ik me beter kan focussen als ik niet de hele tijd met

algemeen minder steun van ouders. Als je ouders een

ik zo trots. Ik weet dat dat echt niet makkelijk is.’

een telefoon in m’n hand zit. Ik kan nu gewoon met

uitkering hebben, kun je niet financieel op ze terug-

Lianne Keeming (30)

m’n vriend praten, een serie kijken of een kop thee

vallen als je schulden hebt gemaakt. Als je vader heel

Vaak worden ook social media genoemd als een van

2017 – heden: decaan op de Hogeschool Rotterdam

ziek is en je moeder buiten beeld is, kunnen ze mis-

de oorzaken van stress onder studenten. Alles moet

2016 – 2017: studentadviseur Erasmus Universiteit

schien niet met je mee naar de psycholoog als jij niet

altijd perfect zijn en iedereen is altijd op vakantie

2014 – 2016: programmacoördinator bachelor

lekker in je vel zit. Het is bovendien niet makkelijk

of op een feestje. Daardoor kan je het gevoel hebben

psychologie Erasmus Universiteit

om op het juiste moment bij de juiste hulpverlening

dat je tekortschiet. Zie jij dat studenten hieronder

2011 – 2014: tutor & trainer klinische psychologie

terecht te komen. Vaak sta je eerst maanden op een

lijden?

Erasmus Universiteit

wachtlijst.

‘Ik zit zelf op Instagram, Facebook en Twitter en ik

2006 – 2011: bachelor en Master Klinische

‘Mijn persoonlijke ervaring met studenten op de

hou ervan. Ik gebruik mijn Instagramkanaal vooral

Psychologie Erasmus Universiteit

universiteit was dat zij vaak een vangnet hadden

om te laten zien dat mijn leven soms perfect is, maar

waardoor een probleem - hoe vervelend ook - rede-

meestal niet. Sommige mensen denken dat ik online

lijk goed kon worden opgevangen. Hier op de HR zijn

leef, maar het tegenovergestelde is waar. Ik ben een

‘Ik denk dat het probleem met social media niet de

er studenten die heel hard moeten werken om dingen

voorstander van zo min mogelijk social media in je

‘fear of missing out’ is, maar dat we door al die
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drinken zonder afgeleid te worden.

‘Ik denk dat het probleem met
social media niet de ‘fear of
missing out’ is, maar dat we
daardoor niet meer aan onze
eigen gedachten toekomen.’
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ILLUSTRATIE: DEMIAN JANSSEN

Lianne is de selfhelpqueen van de HR

social media niet meer aan onze eigen gedachten
toekomen. Toen ik overspannen was, heb ik een
periode helemaal geen social media gebruikt en dat
was echt heel rustig voor m’n hoofd. En het mooie is:
je mist niets.’

Voor een beter studentenleven

Lifehack #4
Kauw je slim

Is dit nou een pleidooi om te stoppen met social
media?
‘Ik ben best wel weer actief op mijn kanalen, maar
ik doe het echt alleen voor mezelf. Ik vind het leuk
om te produceren, om grapjes te maken en om met
mensen te praten, maar ik ben geen tijdlijnscroller.
Bij de meeste posts ben ik me ervan bewust dat de
maker me wat probeert te verkopen. Het ene account
verkoopt je een ideaalbeeld qua beauty, het andere
wil dat je kleding koopt of gaat sporten. Als je het
ziet voor wat het is, wordt het ineens potsierlijk.
De influencer die met cupcakes, heliumballonnen
en perfect haar en make-up op bed zit, mét
#wokeuplikethis. Dat is een onzinplaatje. Zo zit zij
heus niet aan haar ontbijt. En die Facebookvrienden
die altijd maar op vakantie zijn, worden daar ook
gewoon onder de muggenbulten wakker.
‘Eigenlijk hou ik vooral een pleidooi voor verveling. Als je je verveelt, komt er vaak een idee dat er
voorheen nog niet was. En als je alleen maar naar
plaatjes van anderen kijkt, is je hoofd te druk voor
eigen gedachten.’
Als je vanaf nu nog maar één zelfhulpboek zou
mogen lezen, welk boek zou dat dan zijn?
‘Dat wordt dan The Life-Changing Magic of Not Giving
a F**k van Sarah Knight. Dat tikte voor mij alle boxjes af: revolutionaire boodschap, goed geschreven,

In het kader van ‘baat het niet dan schaadt het niet’ de volgende
tip: Neem kauwgom mee naar je tentamen. Er is wetenschappelijk
onderzoek dat aantoont dat kauwen je cognitieve prestaties
verhoogt. Sommige mensen nemen tijdens het studeren een speciaal
smaakje kauwgom en kauwen dezelfde smaak tijdens hun tentamen.
Dat zou een extra trigger voor je geheugen zijn.

pittig taalgebruik. Het boek zegt niet ‘geef nergens
om’, maar ‘geef alleen om de dingen waar je ECHT
om geeft’. Ga niet naar kringverjaardagen, saaie vergaderingen of een sollicitatiegesprek voor een baan
die je niet wilt. Ga dingen doen waar je wél een f**k
om geeft. In mijn geval schrijven, dragqueenshows
af en naar mijn opa’s en oma’s.’

profielen
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Achtergrond

‘Hoogbegaafde studenten
zijn niet gewend om voor
zichzelf op te komen.’

TEKST: ESMÉ VAN DER MOLEN

Hoogbegaafd op de pabo

Damen had voor haar onderzoek niet de beschik-

daarnaast vakken willen aftikken. Neem gecijferd-

king over een IQ-test, omdat alleen psychologen en

heid en spelling. Er zijn studenten die deze vaardig-

orthopedagogen met een diagnostische bevoegdheid

heden beheersen en graag meteen de toets willen

IQ-testen mogen afnemen. Om dit te ondervangen

doen, zodat ze tijd hebben om nieuwe dingen te

ontwikkelde zij een diagnostisch zelfrapportage-

leren. Voor het niet-didactische deel van de vakken

instrument op basis van de Vragenlijst handelings-

zou dat volgens mij prima moeten kunnen.

protocol begaafdheid. Op voordracht van studie-

‘Verder hoorde ik meer dan eens dat studenten niet

loopbaancoaches vormde Damen een onderzoeks-

afgeremd willen worden. Ze stellen bijvoorbeeld

groep met 15 vermoedelijk hoogbegaafden. ‘Dat

vragen over een onderwerp en dan zegt de docent:

waren studenten die in de klas waren opgevallen.’

“Dat hoef je niet te weten voor de toets.” Het zou

Daarnaast stelde ze een controlegroep samen van

motiverender zijn als de docent dan juist de diepte in

33 pabostudenten.

zou gaan.’

Beide groepen vulden de vragenlijst in. Daaruit

Niet iedereen die hoogbegaafd is, studeert astrofysica.
Ook op de pabo lopen hoogbegaafde studenten rond.
Voldoet het onderwijs voor deze groep? Niet echt,
constateerde docent Amber Damen die er onderzoek
naar deed en nu ‘on a mission’ is om aandacht te krijgen
voor hoogbegaafden op de HR.

kwam naar voren dat de onderzoeksgroep inderdaad

Meer maatwerk

voldeed aan de criteria van hoogbegaafdheid. Bij de

Volgens Damen is het eigenlijk raar dat we voor het

controlegroep lagen de gemiddelde scores een stuk

basisonderwijs en voortgezet onderwijs streven naar

lager. Van de 33 studenten kwam er 1 uit die hoogst-

differentiatie en maatwerk, maar dat we dat op het

waarschijnlijk hoogbegaafd is en 8 bij wie daarvan

hbo nauwelijks kunnen bieden. ‘Mijn onderzoek

een vermoeden bestaat.

reikte niet zo ver dat ik heb onderzocht hoe dat zou
kunnen passen in de OER (onderwijs- en examen-

Amber Damen had in de lerarenkamer van de pabo

natuurlijk heb je hoogbegaafde studenten die altijd

Problemen met prestatiemotivatie

regeling, red.) en of we een aparte regeling voor

een poster neergelegd met de vraag: Hoe herken

de beste van de klas zijn, maar je hebt er ook die zijn

In de wetenschap wordt aangehouden dat rond

hoogbegaafden zouden moeten hebben, zoals we

je hoogbegaafde studenten? ‘Die zitten op de uni’,

blijven zitten. Dat deze studenten kunnen onder-

de twee procent van de bevolking hoogbegaafd

voor topsporters hebben. Maar ik pleit wel voor meer

‘die studeren hier niet’ en ‘kijk eens wie vwo heeft

presteren en in lagere onderwijsniveaus zitten dan

is, vertelt Damen. ‘Op basis hiervan kan je ervan

kennis over hoogbegaafdheid op de HR.’

gedaan’ waren een paar van de antwoorden.

je op basis van hun intelligentie zou verwachten,

uitgaan dat er ook op de pabo hoogbegaafde stu-

Volgens Damen is dat ook nodig, omdat deze stu-

‘Over hoogbegaafdheid bestaan aardig wat misver-

is niet bij iedereen bekend. Onze hoogbegaafde

denten rondlopen, en mijn onderzoek ondersteunt

denten niet gewend zijn voor zichzelf op te komen.

standen’, vertelt Damen, die afgelopen collegejaar

studenten zitten bijvoorbeeld echt niet allemaal op

dat. Nadat de vragenlijsten waren ingevuld, heb ik

‘Bijna niemand uit mijn onderzoeksgroep wist dat

voor haar master educational needs een praktijk-

de academische pabo.’

met studenten uit de onderzoeksgroep gesprekken

hij vermoedelijk hoogbegaafd is. Ook deze studenten

gevoerd over hun opleidingsbehoefte. Daaruit kwam

leven met de stereotiepe beelden van hoogbegaafd-

onderzoek deed naar de opleidingsbehoefte van

Veel perfectionisme en faalangst

naar voren dat ze bijna allemaal problemen hebben

heid. Dat maakt dat ik op een missie ben voor deze

‘Het beeld is vaak dat hoogbegaafden antisociale

Volgens Damen zou er meer aandacht voor hoogbe-

met hun prestatiemotivatie. Ze vinden dat ze op

groep. Ik zie het als een emancipatieproces waaraan

boekenwurmen zijn die hoge cijfers halen in de

gaafdheid moeten komen. ‘Sowieso op de leraren-

school niet worden gemotiveerd om zo goed mogelijk

wij, als hogeschool die inclusiviteit nastreeft, kun-

bètavakken. Vanaf een IQ van 130 noemen we

opleidingen, want onze studenten zullen hun eigen

te presteren.’

nen bijdragen. Als dat lukt, zullen meer studenten

iemand hoogbegaafd, toch is het IQ maar een klein

leerlingen dan beter kunnen begeleiden. Daarnaast

De studenten vertelden dat ze de lessen vaak niet

hun potentieel kunnen bereiken.’

deel van hoogbegaafdheid. Je hebt mensen die fysiek

is er een argument dat samenhangt met studiesuc-

interessant of leerzaam vinden, maar toch moeten

heel begaafd zijn en snel leren in sport. En ook

ces. Er speelt veel perfectionisme en faalangst bij

gaan vanwege de aanwezigheidsplicht. Damen: ‘Als

creativiteit, sensitiviteit, artisticiteit, ondernemer-

deze groep. Studenten raken bijvoorbeeld achterop,

je een PowerPoint van 38 slides afwerkt, zit niemand

Lees op profielen.hr.nl het verhaal van student

schap, leiderschap en autonomie bepalen iemands

omdat ze hun paper steeds maar niet goed genoeg

op het puntje van zijn stoel. Daarvan zeggen deze

Yoeran. Hij kan niks met het label hoogbegaafd.

begaafdheid.’

vinden om in te leveren. Of ze krijgen motivatie-

studenten: Dat kunnen we ook wel thuis bekijken.

Hij ziet zichzelf als een jongen die snel leert, maar

Hoogbegaafde studenten hebben bovendien lang

problemen, omdat ze de vakken niet boeiend vinden

‘In feite vragen ze om meer autonomie. Ze willen

bewandelde desondanks een rocky road op weg

niet altijd vwo gedaan of mooie cijfers. Damen: ‘Ja,

terwijl ze wel graag voor de klas willen staan.’

meer eigen keuze in het onderwijsaanbod en zouden

naar zijn pabodiploma.

hoogbegaafde studenten op de pabo.
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Achtergrond

HR gezondheid
TEKST: ESMÉ VAN DER MOLEN
FOTOGRAFIE: LEVIEN WILLEMSE

De meeste zieke HR-medewerkers zitten thuis vanwege
psychische klachten. Hoe komt dat? En werkt het gezondheidsaanbod dat we hebben? (Spoiler: dat weten we niet)

Yoga, mindfulness, coaching

HR zet in op
terugdringen
psychisch verzuim

Werk je in het onderwijs en doe je je stinkende best

het laatste jaarverslag tot speerpunt heeft gemaakt.

voor future generations? Dat is heel mooi. Minder

Dat we in het onderwijs kwetsbaarder zijn, heeft vol-

mooi is dat je dan het grootste risico op een psychi-

gens programmaleider duurzaam inzetbaar Tineke

sche beroepsziekte loopt. Burn-outklachten komen

de Haan alles te maken met werkdruk en stress. De

het vaakst voor in het onderwijs.

Haan: ‘Dat zijn de belangrijkste gezondheidsrisico’s

Mensen die overspannen, burn-out of depressief

op de hogeschool. We analyseren werkdruk vanuit

zijn, verzuimen meer dagen per jaar dan andere

drie factoren: sociale steun, autonomie en ontwikke-

zieke werknemers, vaak wel 40 dagen extra. Alles bij

ling. Als je van deze drie te weinig hebt, loop je een

elkaar zijn overspannenheid en burn-out op jaar-

risico om psychische klachten te ontwikkelen. Maar

basis goed voor bijna 3,5 miljoen verzuimdagen, en

het werkt ook andersom: zijn deze zaken goed op

depressie voor ruim 1 miljoen. Ter vergelijking, een

orde, dan bieden zij juist een buffer tegen stress en

andere beruchte beroepsziekte – lage-rugklachten –

werkdruk.

leidt tot 800.000 verzuimdagen (Arbobalans 2016).

‘Een team dat niet goed functioneert, waarin
bijvoorbeeld de sociale steun tussen teamleden te

In 2017 had 47 procent van
het totale verzuim op de HR
te maken met psychische
klachten.

wensen overlaat, is killing. Een gebrek aan autonomie
zien we in docententeams waar de ptd-afspraken
(het planning- en taaktoedelingsinstrument, red.)
als heel knellend worden ervaren. Daar ervaren
mensen te weinig bewegingsruimte om zelf te bepalen hoe zij hun werk willen doen.’

Ook op de Hogeschool Rotterdam staat psychisch

Ook zelfstandig coach Caroline Blok die de afgelopen

verzuim met stip op 1. In 2017 was het 47 procent

tien jaar zo’n 225 medewerkers van de HR bege-

van het totale verzuim. En hoewel het gemiddelde

leidde, ziet werkdruk ‘als rode draad’. Blok: ‘Ik werk

aantal zieke werknemers per 100 een beetje daalde

bij meerdere hogescholen en de situatie die ik hier

– naar 4,4 – bleven we met z’n allen langer ziek. De

zie, tref ik ook daar aan. Docenten willen vaak een

gemiddelde verzuimduur steeg van 18,8 naar 23,4

hogere kwaliteit leveren dan mogelijk is in hun uren.

dagen.

Ze zijn ooit docent geworden, omdat ze kennis willen
overdragen en met jonge mensen willen werken.
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Psychische gezondheid is speerpunt

Maar er komen ook veel randzaken bij kijken. Daar

Het is dus niet voor niks dat het college van bestuur

lijdt het werk dat ze echt belangrijk vinden onder en

de psychische gezondheid van HR-medewerkers in

dat geeft stress.’

37



HR gezondheid

Achtergrond

Cirkel van betrokkenheid

met een ernstige aandoening hebben of de zorg voor

professionaliseringsbudget van instituten, diensten

reduceren en werknemers stimuleren om meer te

Bedrijfsmaatschappelijk werker Nicole Verhulst

zieke ouders dragen. Op een gegeven moment kan je

en kenniscentra.

bewegen.’

herkent dit beeld. 65 procent van haar HR-cliënten

dan vastlopen.’

In 2017 volgden 105 medewerkers een coachings-

Volgens de lector zit het programma Gezond en

traject. 75 medewerkers kregen een studentmassage

vitaal van de HR goed in elkaar. ‘Het richt zich

en het bedrijfsmaatschappelijk werk had 73 nieuwe

vooral op psychische weerbaarheid. Ook vind ik

aanmeldingen. 33 medewerkers volgden een yoga-

dat er goed is nagedacht over werken achter het

training en ruim 150 een mindfulnesstraject. Bijna

beeldscherm. We hebben veel mogelijkheden om

700 medewerkers lieten een health check doen.

de werkplek goed in te richten en er zijn computer-

Is De Haan tevreden over dit bereik, afgezet tegen

programma’s die je kunnen helpen om verantwoord

is (nog) aan het werk, de andere 35 procent niet.

‘Docenten willen vaak een
hogere kwaliteit leveren dan
mogelijk is in hun uren.’

‘Het meest gekopieerde A4’tje dat ik gebruik, is dat
van de cirkels van betrokkenheid en van invloed van
Stephen Covey. Medewerkers die bij mij komen, bewegen zich voornamelijk in de cirkel van betrokkenheid. Ze zijn de grip kwijt en voelen zich gefrustreerd

Werkdruk vooral bij docenten hoog

de ongeveer 3.600 medewerkers die de HR telt? ‘Ja,

beeldschermwerk te verrichten.’

geeft je de mogelijkheid om nieuwe keuzes te maken

Het onderwerp werkdruk wordt jaarlijks gemeten in

op zich wel, maar ik vind ook dat het beter kan. Meer

Toch ziet Miedema ook wel aandachtspunten. ‘Ik mis

en je te richten op zaken waar jij vanuit jouw positie

het medewerkersonderzoek. In 2017 vond 52 procent

medewerkers zouden iets aan het aanbod kunnen

aandacht voor bewegen, voeding en overgewicht,

wél invloed op hebt, de cirkel van invloed dus.’

van de docenten zijn werkdruk (veel te) hoog, met

hebben. De evaluaties zijn altijd positief. Wat de

en gezond thuiswerken. Ook de bekendheid van het

Werkstress is niet het enige probleem van deze

uitschieters naar beneden bij COM (37 procent) en

langetermijneffecten zijn, is moeilijk te meten.

aanbod kan beter. Veel medewerkers werken thuis

medewerkers. Verhulst: ‘Er spelen vaak ook privé-

naar boven bij RBS en ISO (61 procent). Bij de dien-

Desondanks vind ik niks doen, met het hoge psy-

op de laptop en zitten dan aan de keukentafel op een

problemen die spanningsklachten geven. Denk aan

sten ging het om 24 procent van de medewerkers, de

chisch verzuim dat we hebben, geen alternatief.’

aftandse stoel. Ik pleit ervoor te onderzoeken of de

medewerkers die naast een drukke baan een kind

helft minder.

en overgeleverd. Inzicht in je denken en handelen

‘ De cursus yoga had
veel impact op mij’
Sarah (werkzaam bij de studentenadministratie)

hogeschool daar iets mee moet, en zo ja, wat dan.

Werkdruk en onderwijs lijken hand in

Effectiviteit

‘Verder vind ik dat we te weinig aandacht hebben

hand te gaan, met de piekbelasting

Dat vindt ook Harald Miedema, lector arbeid en

voor gezond bewegen. Veel van ons bewegen te

voor de vakanties en toetsperiodes, de

gezondheid bij het kenniscentrum zorginnovatie.

weinig. Dat geldt ook voor mijzelf, terwijl we weten

voortdurende curriculumvernieuwingen,

‘We hebben de plicht iets met dat hoge en langdu-

dat bewegen een preventieve werking heeft. Er is

maatschappelijke druk en het feit dat

rige psychische verzuim te doen. Dat hoort bij goed

wel wat aanbod, zoals korting op een sportschool-

het mensenwerk is. Het onderwerp stond

werkgeverschap. In het onderwijs hebben we nog een

abonnement, maar ik denk dat het niet genoeg

afgelopen september dan ook weer in de

bijkomende verantwoordelijkheid: we willen een zo

is. Een e-healthaanbod kan, onder de juiste pri-

schijnwerpers tijdens een dialoogsessie

laag mogelijke uitval van docenten.’

vacyvoorwaarden, goed ondersteunend werken.

Vorig voorjaar wandelde Sarah elke dinsdagmiddag met

met 46 deelnemers.

haar yogamatje naar de locatie Rochussenstraat voor

Los van deze focus op werkdruk heeft de

haar wekelijkse yogales. Na een coachingstraject en een

HR een uitgebreid gezondheidsbeleid.

massage door fysiotherapiestudenten, volgde Sarah de

Het aanbod van Gezond en vitaal in

yogacursus van de HR Academie. ‘De hogeschool betaalde

de HR Academie vindt zijn basis in de

de cursuskosten en ik zette mijn duurzame-inzetbaarheids-

positieve psychologie en is gericht op het

uren ervoor in. Dat vind ik mooi geregeld.’

vergroten van veerkracht en weerbaar-

Sarah ontdekte in de cursus dat yoga bij haar past. ‘Ik ben

heid tegen stress. Werknemers kunnen

Maar of gezondheidsbeleid effectief is, is een heel

Caroline Blok en bedrijfsmaatschappelijk werker

er ook goed in, wat een fijne ervaring is. Momenteel ga

kiezen uit mindfulness, yoga, de kracht

andere vraag. Miedema: ‘Het onderzoek ernaar is

Nicole Verhulst. De meeste mensen staan na drie tot

ik door een zware periode in mijn privéleven en yoga is

van ademen, een ontspanningsmassage

beperkt en zowel de interventies als onderzoekme-

vijf sessies weer sterker in het werk en hun privé-

een manier om me op te laden. Dat is heel waardevol. Ik

en allerlei coachingstrajecten. De kosten

thoden verschillen vaak waardoor het lastig is om

leven. Blok: ‘Aan de feiten die leiden tot stress

vind het fijn dat de HR zo veel aanbod heeft om in balans

worden deels betaald uit de bedrijfsver-

algemene conclusies te trekken.

kunnen we in de coaching niets veranderen, wel aan

te blijven. Dat doet ook iets met mijn loyaliteit. Als ik over

zekering die de HR heeft afgesloten bij

‘Wat wel voldoende is aangetoond, is dat stress,

de beleving ervan. Het gaat erom dat mensen de

de snelweg rijd en het HR-logo bij de Kralingse Zoom zie,

Zilveren Kruis Achmea (ook bekend als

weinig beweging en gezondheidsproblemen van

regie terugpakken. In de 75 minuten per sessie wordt

geeft me dat een awesome gevoel.’

het Livvit-pakket) en deels vanuit het

invloed zijn op het werk. En ik durf ook wel te zeggen

hard gewerkt. Mensen krijgen oefeningen mee naar

dat het zin heeft om maatregelen te treffen die stress

huis, zodat ze niet alleen binnen de muren van de
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Bijvoorbeeld via een digitaal platform met feedback

‘Ik mis in het gezondheidsbeleid aandacht voor bewegen,
voeding en overgewicht, en
gezond thuiswerken.’

en eventueel toegang tot een bewegingscoach. Vaak
zijn een paar sessies al genoeg om mensen op het
juiste spoor te zetten.’

Money well spent
Veel hoeft het niet te zijn, merken ook coach

39



HR gezondheid

Achtergrond

praktijk, maar ook daarbuiten weerbaarder worden.’
Dus het is ‘money well spent’? ‘Ja’, vindt Tineke de
Haan. ‘Ook als je bedrijfseconomisch kijkt. We geven
minder uit aan de bedrijfsverzekering dan we ervoor
terugkrijgen.’ Miedema: ‘Ik draai het om: het is
zonde van het belastinggeld dat we krijgen als we het
niet doen. Ik denk dat we dan een nog hoger verzuim
zouden hebben. Tegelijkertijd pleit ik er wel voor om
ons aanbod jaarlijks te onderzoeken op effectiviteit.’



‘ Goed voor je hart zorgen’
Susan (beleidsmedewerker)
Susan heeft een groot gezin, mantelzorgtaken en veel reuring op het
werk. Afgelopen voorjaar volgde zij vanuit de HR Academie het
coachingstraject Veerkracht door hartcoherentie om in die dynamiek
preventief iets te doen voor haar gezondheid, maar ook ‘omdat ik meer
tijd wilde besteden aan dingen die me energie opleveren’.
Bij deze specifieke coaching wordt biofeedback-apparatuur ingezet om
het effect van stress en ontspanning op de hartslag te meten. Susan:
‘Het was een eyeopener. Ik zag dat de weergave van mijn hartslag op
de monitor veel gelijkmatiger en minder hoekig was als ik me bewust
ontspande. Volgens de coach was dat een goed teken. Ik realiseerde me
dat ik dus vrij eenvoudig zelf iets kan doen om me beter te voelen.’
De zeven sessies die Susan had, hebben volgens haar een blijvend effect
gehad. ‘Het werkboek dat bij de coaching hoort, blader ik nog regelmatig door. Ik ben me meer bewust van mijn hart, en dat je daar goed voor
moet zorgen. Als ik onrust voel, ga ik even freeze frame zoals dat heet
en doe ik bijvoorbeeld een ontspanningsoefening. Dat werkt echt.’
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Column

Voor een beter studentenleven

Lifehack #5
Opstaan!

Je hoeft niet
altijd te shinen
SERGE FELDMANN

Als je opgroeit en leeft in een

psychologie voor ogen heeft. Deze

is ook dat je goed op je benen blijft

welvarend westers land als het

relatief nieuwe en snel groei-

staan in roerige periodes en bij

onze, kun je gaan geloven dat je

ende stroming werkt vanuit het

tegenslag en stress. Daarom moet

24/7 moet shinen en happy hoort

principe dat niet alles gerepareerd

de ontwikkeling van veerkracht

te zijn. En dat je alles kunt als je

of voorkomen kan worden, maar

een vast onderdeel zijn van iedere

het maar graag genoeg wilt en dat

dat we wel anders kunnen leren

opleiding.

tegenslag altijd aan jezelf ligt.

omgaan met die beperkte controle

In oktober startte de opleiding

Wake up and smell the coffee: het

en tegenslag.

social work met een experiment
waarin eerstejaars 12 weken

leven is weerbarstig en grillig en
we hebben maar in beperkte mate
werkelijk controle. Toch doen
studenten (en medewerkers) er
alles aan om vooral succes na te
jagen en falen te voorkomen. Het

Veerkracht moet
een vast onderdeel
zijn van iedere
opleiding.

Bron: kpn.com
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veerkracht-en-balansprogramma
krijgen aangeboden. Bij de start en
aan het einde wordt een test afgenomen die de mate van veerkracht
meet en vergelijkt. Ik hoop dat we

resultaat is dat de cijfers over de-

Echt, je hebt geen excuus meer. Met deze lifehack kun je nooit meer
zeggen ‘dat je door je wekker bent geslapen’. Doe je telefoon in een
groot glas. Als de wekker van je mobiel de volgende ochtend afgaat,
wordt het geluid versterkt en ben je heus wel wakker.

lang 100 minuten per week een

pressie, burn-out en suïcide onder

Bij veerkracht horen vaardigheden

een significant positief verschil

jonge mensen nog nooit zo hoog

als reflectie, zelfzorg, emotie-

gaan zien. Dat zou geweldig zijn,

waren. Daar zie ik als decaan op de

regulatie, acceptatie en mindful-

want dat betekent ook minder

Hogeschool Rotterdam dagelijks

ness. Maar waar staan die op het

zware gesprekken in mijn deca-

schrijnende voorbeelden van.

programma van de opleidingen?

nenkamer en dat houdt mij weer

Wat helpt? Veerkracht ont-

Nergens dus. Toch claimen we wel

veerkrachtiger.

wikkelen! Veerkracht is het

de professional van de toekomst

vermogen mentaal flexibel om

af te leveren. Professionaliteit is

Serge Feldmann is decaan op de

te kunnen gaan met tegenslag.

meer dan vakinhoudelijke kennis

Hogeschool Rotterdam, locatie

En dat is precies wat de positieve

en vaardigheden. Professionaliteit

Museumpark.
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als onze ‘superpower’. Daarnaast maken we een

TEKST: ESMÉ VAN DER MOLEN

deel van het HR-aanbod toegankelijk in het Engels,

ILLUSTRATIES: DEMIAN JANSSEN

zoals het decanaat en de cursussen mindfulness en
omgaan met faalangst. Verder merkten we ook dat
loopbaanoriëntatie belangrijk is voor internationale
studenten, bijvoorbeeld als het gaat om het vinden
van een stage. Daarom gaan we dit collegejaar met
deze drie pijlers aan de slag: binding, welzijn en
loopbaanoriëntatie.’
Het project is een samenwerking van CoIA en de dienst O&O
(onderwijs & ontwikkeling). Meer info: rotterdamuas.com/isia.

Welzijn internationale studenten
onder de aandacht

Promotieonderzoek naar
studiesucces van jongeren met een
gehoorbeperking
Bij het kenniscentrum zorginnovatie promoveert

Het centre of international affairs (CoIA) van de

Kirsten van den Heuij op het studiesucces van jon-

Hogeschool Rotterdam ziet jaarlijks ongeveer

geren met een gehoorbeperking in het hoger on-

Meer HR-studenten door decanen
doorverwezen naar hulpverlening

600 internationale studenten, voltijders en

derwijs. Door de ontwikkeling van technologische

exchangestudenten. Het net gestarte project

hulpmiddelen is de verwachting dat deze jongeren

Twee jaar geleden nam het Interstedelijk Studenten

International Students in Action wil het welzijn

in steeds grotere aantallen de weg naar het hoger

Overleg (ISO) een enquête af onder 35 studenten-

van deze groep verbeteren en de binding ver-

onderwijs zullen vinden. Van den Heuij richt zich in

psychologen. Daaruit bleek dat het aantal studen-

sterken. Voor Nederlandse studenten heeft de

haar onderzoek op de vraag welke voorzieningen

ten dat hulp zoekt, is gestegen. Profielen legde de

hogeschool een ruim aanbod. Zij kunnen naar een

er nodig zijn om jongeren met een gehoorbeper-

16 decanen van de Hogeschool Rotterdam dezelf-

decaan of deelnemen aan een groep of activiteit

king te laten deelnemen aan het hoger onderwijs.

de stellingen voor en de uitkomsten daarvan waren

van Student aan Zet. Dit aanbod is in principe ook

Het onderzoek loopt nog tot 2020.

vergelijkbaar met die van het ISO-onderzoek.

beschikbaar voor internationale studenten, maar

Heb je een gehoorbeperking en zou je willen meewerken aan

Onderzoek: Wat helpt tegen
eenzaamheid?

Op de stelling ‘Ik heb de afgelopen jaren meer

zij maken er nog niet zoveel gebruik van. Volgens

het onderzoek? Neem dan contact op met Kirsten van den

In Rotterdam voelt ruim de helft van de ouderen

studenten doorverwezen naar de hulpverlening’

Ryan Gentle van CoIA zou dit wel goed zijn, omdat

antwoorden 10 decanen (op een respons van 14)

het om een groep ‘met bijzondere uitdagingen’

‘eens’ of ‘zeer eens’. Uit stellingen over het bindend

gaat. ‘Internationale studenten hebben vaak meer

wereldwijd een maatschappelijk probleem. Er zijn

studieadvies (bsa) en de invoering van het leen-

op hun bordje dan de gemiddelde Nederlandse

allerlei initiatieven en interventies, maar het is voor

stelsel wordt duidelijk dat die twee zaken volgens

student. Ze hebben meer moeite met het regelen

professionals lastig om te weten wat werkt. In

de decanen van invloed zijn op de hulpvraag van

van hun huisvesting en geldzaken en eenmaal

het project fighting loneliness van lector Marleen

studenten.

in Nederland moeten ze wennen aan de nieuwe

Goumans en onderzoekers Elin Koppelaars en Rens

Een van de decanen reageert in een toelichting

cultuur. Als ze een eigen netwerk kunnen opbou-

Martijn (kenniscentrum zorginnovatie) worden best

op de stelling over het leenstelsel dat studenten

wen, staan ze sterker. Vandaar dat wij samen met

en bad practices uitgewisseld tussen zes Europese

vanwege financiële problemen minder snel het huis

de studenten van RISA, de Rotterdam International

landen. De best practices worden geëvalueerd en

uit gaan. Over het bsa zegt een andere decaan dat

Students Association, inzetten op binding door

de succes- en faalfactoren in kaart gebracht. Het

‘de druk hiervan maakt dat er (eerder) actie wordt

activiteiten te organiseren zoals rondetafelge-

onderzoek loopt nog tot 2019.

ondernomen’.

sprekken, voor en door studenten. Binding zien wij

Bron: hogeschoolrotterdam.nl
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Heuij, e-mail: k.m.l.van.den.heuij@hr.nl.

zich eenzaam en een op de vier ouderen heeft

Bron: hogeschoolrotterdam.nl

niemand om op terug te vallen. Eenzaamheid is
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Lifehack #6
Meer inzicht door schrijvend leren

Een schrijfopdracht kan studenten helpen bij het leren. Dat vond HRpromovendus Aartje van Dijk in haar onderzoek. Studenten die een
schrijfopdracht maken in de les doen daarmee meer kennis en inzicht
op dan studenten die over dezelfde stof een presentatie geven.
Lees meer op profielen.hr.nl, zoek op ‘schrijvend leren’.
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Voor een beter studentenleven

Voor een beter studentenleven

Lifehack #7
Hulp bij presentaties

In de categorie ‘sneaky’: Zorg dat je bij je presentatie een bevriende
klasgenoot of toehoorder inschakelt met wie je een lastige vraag
voorbereidt. Zo kom jij extra slim over.
Bron: studyinternational.com

Nog niet genoeg Profielen?
We publiceren iedere dag heet nieuws,
columns en interviews op profielen.hr.nl
Facebook.com/Profielen

Instagram.com/@profielenmagazine

Twitter.com/Profielen
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THEMA: STAGE
Je hebt je P overleefd en genoeg hoofdfasepunten bij elkaar gesprokkeld om op stage te
mogen. Of je doet een opleiding waarbij je elk
studiejaar stage loopt. Hoe dan ook: stage is
voor veel studenten een groot ding. Er staan
niet alleen veel studiepunten op het spel, het
is ook een testcase voor je studiekeuze. Past
het vak echt bij jou?
Profielen duikt in dit belangrijke onderwerp
en is op zoek naar jullie verhalen: Heb jij een
fantastische of juist afschuwelijke stage gehad? Hoe lang moest je zoeken voordat je een
stage vond? Heb je er veel geleerd of vind je
dat je bent gebruikt door je stagewerkgever?
Mail of bel ons: profielen@hr.nl,
010 - 794 45 75, of zoek contact via onze social
mediakanalen (via profielen.hr.nl).

