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Voorwoord 
Voor u ligt de masterthese ‘Mantelzorgende studenten in kaart – Kwalitatief onderzoek naar de 

signalering en ondersteuning van mantelzorgende studenten aan de HvA, UvA en VU.’ Dit onderzoek 

is uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen van de master Sociologie, aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam.  

 

Vrijwel iedereen heeft te maken (gehad) met het onderwijs. De afgelopen twintig jaar heb ik 

onderwijs gevolgd binnen verschillende lagen van het onderwijs. Tijdens die jaren heb ik gemerkt dat 

ieder persoon anders is. Alleen al een klas met één studierichting bevat studenten met veel 

verschillende ambities, dromen, interesses en achtergronden. Tegelijkertijd wordt van hen verwacht 

dat zij door hetzelfde systeem heen gaan. Het onderwijs biedt veel verschillende richtingen en 

keuzemogelijkheden, maar dat is niet eenvoudig en het onderwijs is lang niet zo veelzijdig als de 

mens. Daarom wilde ik mijn kennis en ervaring met betrekking tot onderwijs-, onderzoek- en 

gespreksvoering topassen en uitbreiden binnen het onderwijs. Dit onderzoek heeft mij de 

mogelijkheid geboden om dit te doen. 

 

Dit onderzoek is gestart in opdracht van het expertiselab jonge mantelzorgers en uitgevoerd onder 

begeleiding van Alice de Boer en Simone de Roos van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

De onderzoeksvraag is tot stand gekomen naar aanleiding van aanbevelingen uit eerder onderzoek 

van een masterstudent Sociologie, waaruit bleek dat mantelzorgende studenten aan de VU vonden 

dat de signalering en ondersteuning van mantelzorgende studenten beter kon. Tot voorkort was niet 

duidelijk wat het perspectief van studentbegeleiders was op gebied van signalering en ondersteuning 

van mantelzorgende studenten. Tussen januari 2018 en augustus 2018 is aan de hand van zestien 

interviews met studentbegeleiders in Amsterdam onderzoek gedaan naar het perspectief van 

studentbegeleiders. Deze interviews hebben ook bijgedragen aan ontwikkelingen en inzichten bij 

mezelf. Ik raakte geïnspireerd door het beroep van de studentbegeleiders en leerde verschillende 

invalshoeken op studentbegeleiding kennen. Dit is één van de redenen dat ik tien dagen nadat ik dit 

rapport had ingeleverd kon gaan werken als studieadviseur op de Universiteit van Amsterdam.  

 

Tijdens het schrijven en herschrijven van de these kon ik bij mijn begeleiders Alice en Simone terecht voor 

vragen. Beide kennis hebben van zowel (jonge) mantelzorgers als van onderzoek. Dit heeft mij erg 

geholpen bij het schrijven van het onderzoeksrapport. Daarom wil ik hen bedanken voor de begeleiding. 

Ook wil ik Marjolein Broese- van Groenou bedanken, die als tweede beoordelaar bereid was om tijdens 

haar sabbatical af te spreken voor extra feedback, nadat bleek dat ik onderdelen van mijn 

onderzoeksrapport moest herschrijven. 

 

Mijn dank gaat ook uit naar de studentbegeleiders die hebben deelgenomen aan het onderzoek, mijn 

vriendin, die mij van feedback heeft voorzien en mijn voormalige werkgever, die mij flexibiliteit heeft 

geboden om aan mijn these te werken wanneer ik dat nodig vond. 

 

 

Boy Hennevelt 

 

Amsterdam, 10 augustus 2018 



Samenvatting 

De afgelopen jaren gaat steeds meer aandacht naar de toenemende druk onder studenten. Sinds de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de druk onder mantelzorgers ook toegenomen. 

Mantelzorgende studenten combineren mantelzorg met een studie en bevinden zich daardoor in een 

extra zware positie. Dit brengt psychologische-, fysieke- en financiële gevolgen met zich mee en in 

sommige gevallen hebben zij behoefte aan extra ondersteuning. Eerdere onderzoeken tonen aan 

onderwijsinstellingen en studentbegeleiders zich volgens mantelzorgende studenten niet voldoende 

bewust zijn van de complicaties die mantelzorgende studenten ondervinden. De ondersteuning van 

mantelzorgende studenten kan volgens deze studenten beter. 

Huidig onderzoek richt zich daarom op onderwijsinstellingen en hun studentbegeleiders. Met als 

hoofdvraag ‘Op welke wijze signaleren en ondersteunen de HvA, UvA en VU mantelzorgende 

studenten’ is middels kwalitatieve dataverzameling onder studentbegeleiders onderzocht hoe zij 

mantelzorgende studenten signaleren en ondersteunen. Hieruit is gebleken dat zij via flexibiliteit in 

het onderwijs, speciale regelingen en door te investeren in veerkracht van de mantelzorgende 

studenten pogen bij te dragen aan een gezonde balans in de combinatie tussen studie en 

mantelzorg. Studentbegeleiders geven aan dat de factoren die bepalend zijn in het vinden van een 

gezonde balans tussen studie en mantelzorg kunnen verschillen van student tot student. Het is 

daarom van belang om hen te herkennen en erkennen om vervolgens in te spelen op de individuele 

behoeften van de student. Dit is niet eenvoudig, want mantelzorgende studenten komen zich niet 

altijd melden. Echter, bewustwording aan de kant van studentbegeleiders is ook van groot belang. 

Vaak is bij hen nog onduidelijk hoe groot de groep mantelzorgende studenten is, wat hun behoeften 

zijn en op welke wijze via begeleiding bijgedragen kan worden aan het vinden de optimale balans in 

de combinatie studie en mantelzorg. Bewustwording is belangrijk in de signalering en ondersteuning 

van mantelzorgende studenten. Studentbegeleiders hebben daarom behoeften aan meer kennis en 

inzichten met betrekking tot het ondersteunen en signaleren van mantelzorgende studenten. Ook 

hebben zij behoeften aan meer samenwerking binnen de onderwijsinstelling, meer afstemming met 

mantelzorgende studenten en meer contact met partijen die gespecialiseerd zijn in mantelzorg. Zo 

kunnen zij de ondersteunende infrastructuur verder ontwikkelen en extra investeren in 

mantelzorgende studenten. 

Deelnemers binnen huidig onderzoek stonden niet heel kritisch tegenover verandering en 

verbetering van ondersteuning en signalering mantelzorgende studenten. Allen waren bereid om 

mee te denken en leken het belangrijk te vinden om mantelzorgende studenten te helpen. Een 

minder selecte steekproef had mogelijk kritischere perspectieven kunnen opleveren. Aanbevolen is 

om in vervolgonderzoek na te gaan wat kritische houdingen kunnen zijn, eventueel via 

beleidsmedewerkers, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij de verdere ontwikkeling 

van signalering en ondersteuning. Ook is onder anderen aanbevolen om na te gaan hoe 

studentbegeleiders denken over mogelijkheden vanuit passend onderwijs binnen het hoger 

onderwijs, zodat gerichter gewerkt kan worden aan een sterker netwerk voor de ondersteuning van 

mantelzorgende studenten.
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1. Inleiding 

1.1 Introductie 

Combinatie studie en mantelzorg funest? 

Tijdens de start van de week van de jonge mantelzorg, dinsdag 6 juni 2017, verscheen naar 

aanleiding van een onderzoek vanuit de Hogeschool van Amsterdam [HvA] (Kwekkeboom, ten Hoeve 

& Borger, 2017) het volgende bericht op de webpagina van de HvA: 

 

“‘COMBINATIE STUDIE-MANTELZORG FUNEST VOOR STUDIESUCCES’ 

Hogescholen en universiteiten houden onvoldoende rekening met studenten die tegelijkertijd 

mantelzorger zijn. Hierdoor lopen jonge mantelzorgers studievertraging op, of wisselen zij 

noodgedwongen van schooltype. Lector Community Care, Rick Kwekkeboom, van de 

Hogeschool van Amsterdam (HvA) roept hoger onderwijsinstellingen bij de start van de week 

van de jonge mantelzorger op om mantelzorgstudenten beter te faciliteren.” (Afdeling 

Communicatie - Hogeschool van Amsterdam, 2017). 

 

In onderzoek vanuit Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP] (de Klerk, de Boer, Plaisier & Schyns, 2017) 

wordt het aantal Nederlandse mantelzorgers boven de 16 jaar geschat op ongeveer 32% van de 

bevolking. Dat is bijna een op de drie 16-plussers, wat maakt dat bovenstaand bericht grote invloed 

kan hebben op de studentpopulatie. Factoren als studievertraging, van studie wisselen en 

studieuitval hebben invloed op de overheid, studenten en onderwijsinstellingen. Studieuitval kost de 

overheid volgens de voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (van Horssen, 2010) meer 

dan 250 miljoen per jaar; studenten betreden het werkzame leven later waardoor zij qua salaris 

achterlopen op leeftijdsgenoten (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, 2009); en 

onderwijsinstellingen lopen subsidie voor studenten die nominaal studeren mis (Researchcentrum 

voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, 2009). Gegeven deze (financiële) impact en de omvang van de 

groep mantelzorgende 16-plussers, is het niet geheel onverwacht dat vijf dagen na verschijnen van 

het bericht op de pagina van de HvA Kamervragen zijn gesteld over de combinatie studie en 

mantelzorg. Toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, heeft in 

haar antwoorden (Ministerie van Onderwijs, 2017) aangegeven dat het onderzoek van Kwekkeboom 

en haar Collega’s gebaseerd was op bevindingen binnen één faculteit op de HvA; Maatschappij en 

Recht [FMR]. Bussemaker zegt landelijk geen signalen te hebben ontvangen van de Vereniging van 

Universiteiten [VSNU] of vereniging Hogescholen die duiden op onvoldoende ondersteuning vanuit 

onderwijsinstellingen. 

 

Ondanks het feit dat het onderzoek van Kwekkeboom et al., (2017) binnen een faculteit heeft 

plaatsgevonden, wijst ander onderzoek ook uit dat mantelzorgende studenten te maken hebben met 

extra studiedruk en dat er zorgen zijn met betrekking tot de begeleiding van deze studenten zij 

ondersteuning nodig hebben. In interviews met Vroonland (2016) geven zes studentbegeleiders, 

werkzaam op de HvA en Universiteit van Amsterdam [UvA], aan behoefte te hebben aan meer kennis 

en expertise met betrekking tot de ondersteuning van mantelzorgende studenten. In interviews met 

Stolk (2017) hebben elf mantelzorgende studenten aan de Vrije Universiteit [VU] aangegeven het 

idee te hebben dat docenten te weinig weten over de problemen die mantelzorgende studenten 

ondervinden. Volgens deze studenten moet de VU de signalering en ondersteuning van 

mantelzorgende studenten aanscherpen. Is de combinatie studie en mantelzorg misschien toch 
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funest voor studiesucces? Wat de HvA, UvA en VU nu precies doen om deze groep te signaleren en 

ondersteunen is nog onduidelijk. 

 

1.2 Centrale vraagstelling 

Om na te gaan hoe de signalering en ondersteuning van mantelzorgende studenten plaatsvindt 

binnen deze onderwijsinstellingen is dit onderzoek uitgevoerd opdracht van het expertiselab jonge 

mantelzorgers. Het expertiselab is een samenwerking tussen de VU, HvA, SCP en Vilans, met als doel 

om in kaart te brengen wat de HvA, UvA en VU doen om mantelzorgende studenten te signaleren en 

ondersteunen. Het onderzoek is een direct vervolg op onderzoek van Stolk (2017), waarin 

mantelzorgende studenten aan de VU hebben aangegeven behoefte te hebben aan betere 

signalering en ondersteuning. Huidig onderzoek zal zich richten op zowel het beleid op de 

verschillende onderwijsinstellingen, als het perspectief, de werkwijze-, visie en ervaring van 

studentbegeleiders omtrent de studentbegeleiding van mantelzorgende studenten. Ook zal 

onderzocht worden of studentbegeleiders vinden dat de signalering en ondersteuning verbeterd 

moet worden en op welke wijze dit kan gebeuren. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

- “Op welke wijze signaleren en ondersteunen de HvA, UvA en VU mantelzorgende studenten?” 

 

Om deze vraag te beantwoorden en het uiteindelijke doel te behalen zijn de volgende deelvragen 

opgesteld: 

 

- “Op welke wijze worden mantelzorgende studenten gesignaleerd?” 

- “Op welke wijze worden mantelzorgende studenten ondersteund?” 

- “Wat zijn volgens studentbegeleiders wensen en behoeften van mantelzorgende studenten?” 

- “Zijn er mogelijkheden om de signalering en ondersteuning te verbeteren, zo ja welke?” 

 

1.3 Gedeelde verantwoordelijkheid en balansmodel 

In eerdergenoemd SCP-rapport (de Klerk et al., 2017) staat omschreven dat een goede 

ondersteuning van mantelzorgers van groot belang is, gegeven de druk die de zorg met zich mee kan 

brengen. De mate van de belasting die helpers ervaren hangt niet alleen af van de intensiteit van de 

geboden hulp, maar ook met het type hulpnetwerk waarin de mantelzorger participeert. Namelijk, of 

er goede afstemming met professionals is, en of er begrip en ondersteuning is vanuit het werk of de 

onderwijsinstelling voor de zorgsituatie (de Klerk et al, 2017). Deze verschillende vormen van 

benodigde ondersteuning op verschillende niveaus zijn terug te vinden en uitgewerkt in het 

balansmodel (Bakker, Bakker, van Dijke & Terpstra, 1998). Het model is ontwikkeld voor kinderen en 

jongeren en gebruikt om in te schatten of een situatie kan leiden tot (ernstige) problemen. De 

toepassingen van dit model binnen huidig onderzoek zijn te vinden onder paragraaf 2.2 van het 

theoretisch kader. Het model zet draaglast tegenover draagkracht, om zo de wisselwerking tussen 

beschermende factoren en risicofactoren weer te geven (Hoppenbrouwers & de Cock, 2010). Op 

basis van de balans tussen draaglast en draagkracht, waarbij draaglast gevormd wordt door een 

samenspel van risicofactoren en draagkracht gevormd wordt via een samenspel van beschermende 

factoren, wordt onderzocht welke versterking en ondersteuning precies nodig is voor een gezonde 

balans (Movisie, 2016). Deze factoren bevinden zich op micro-, meso- en macroniveau, waarbij micro 

zich richt op ouder-, kind en gezinsfactoren (zoals zelfbeeld, persoonlijkheid, gezondheid en positieve 

ervaringen); meso op sociale (gezins)factoren en buurtfactoren (zoals de pedagogische infrastructuur 
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en onderwijs) en macro op sociaal-, economische gezinsfactoren, culturele factoren en 

maatschappelijke factoren (zoals sociaal en politiek klimaat, normen en waarden en een goede 

opleiding). Het balansmodel combineert dus factoren op het niveau van de jongere, het niveau van 

de thuissituatie, de sociale omgeving en de onderwijsinstelling en kan hierdoor ingezet worden om 

na te gaan welke rol de onderwijsinstelling speelt in de situatie van mantelzorgende studenten. Het 

model is niet eerder toegepast om mogelijkheden en invloeden van studentbegeleiding of 

mantelzorgondersteuning in kaart te brengen. Wel richt een beperkt aantal studies zich op de balans 

tussen beschermende- en risicofactoren van studenten en van mantelzorgers (de Ruijter, 2018; de 

Boer, Broese van Groenou en Timmermans, 2008; Burton & Dowling, 2005) en op de invloed van 

onderwijs (instellingen) en studentbegeleiding op studieprestatie (Burton & Dowling, 2005; Spierings, 

Tudjman, Meeuwisse & Onstenk, 2015; Holter, 2008; Middelkoop & Meerman 2004). Hier wordt in 

het theoretisch kader (2.1 en 2.2) dieper op ingegaan. 

 

Huidig onderzoek zal het beleid op verschillende instellingen onderzoeken; de HvA, UvA en VU. De 

theoretische meerwaarde van dit onderzoek zit in het vergroten van kennis over het perspectief van 

studentbegeleiders in Nederland en toepassing van het balansmodel. Eerder onderzoek was vooral 

gericht op mantelzorgende studenten en beperkt gericht op ondersteuning vanuit het onderwijs. 

 

1.4 Maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie 

1.4.1 Maatschappelijke relevantie 

Toenemende druk onder studenten 

In 2017 verscheen op de website van Hogeschool Windesheim (Hogeschool Windesheim, 2017) een 

nieuwsitem over de prestatiedruk onder studenten; voor het eerst in Nederland is op grote schaal, 

onder 1.800 studenten, onderzoek gedaan naar de prestatiedruk die zij ervaren in het dagelijks 

leven. Uit het onderzoek blijkt dat 62% van de ondervraagde studenten vaak tot erg vaak 

prestatiedruk ervaart en dat 59% van de ondervraagde studenten steeds hogere eisen aan zichzelf 

stelt. Jolien Dopmeijer, onderzoeker achter deze resultaten, zegt van de resultaten te zijn 

geschrokken. Tegelijkertijd zijn de gegevens volgens haar wel kenmerkend voor deze tijd: 

 

“Jongeren moeten zoveel tegenwoordig: hoge cijfers halen, naast studie een baan en andere 

activiteiten, een leuk sociaal leven, een mooi social media profiel” (Hogeschool Windesheim, 

2017). 

 

In lijn hiermee wordt in een onderzoeksrapport van de Landelijke Studenten Vakbond [LSVb] (LSVb, 

2017), wordt aangegeven dat factoren als het Bindend Studieadvies [BSA], selectie aan de poort, 

ingangseisen voor honourstrajecten en opleidingen, studiebeurzen, extra nadruk op nominaal 

studeren, afschaffing van de basisbeurs en stijgingen van collegegeld ook factoren zijn die bijdragen 

aan extra druk onder studenten. Studenten moeten volgens het LSVb daarom steeds harder werken 

om aan de huidige landelijke normen te voldoen. Daarnaast wijst een factsheet, opgesteld op basis 

van het onderzoek van Jolien Dopmeijer (Hogeschool Windesheim, 2018), uit dat een op de dertien 

studenten ook langdurige zorg biedt aan zieke naasten, zoals ouders, broers, zussen of partners. Een 

derde van hen geeft aan problemen te ervaren tijdens hun studie, als direct gevolg van de zorgtaken 

die zij naast hun studie uitvoeren.  
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Toenemende druk mantelzorgers 

Ook is in 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingegaan. Doel van deze wet is 

zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van burgers te bevorderen en sociale samenhang te 

versterken (Gilsing, Tuynman, van der Veer, & Ledema, 2010). In 2015 is de wet aangescherpt. 

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Deze zorg en ondersteuning wordt 

geboden ter aanvulling op de hulp die burgers zelf dienen te regelen-, geven en ontvangen via familie 

en vrienden. Burgers hebben hierdoor een grotere rol op het gebied van participatie en zorg; dus ook 

mantelzorg. In SCP-rapport ‘de WMO 2015 in de praktijk’ (van der Ham, den Draak, Mensink, Schyns, 

van de Berg, 2018) staat omschreven dat gemeenten erkennen dat mantelzorg een niet te 

onderschatten belasting vormt voor mensen. Het aantal Nederlanders dat mantelzorg verleend is 

bovendien ook groot (ruim 32% van de Nederlandse 16-plussers). De totale populatie mantelzorgers, 

zoals beschreven in het SCP-onderzoek (de Klerk et al., 2017), verschilt sterk naar aard en omvang 

van de geboden hulp.  

 

In onderzoeksresultaten van het Expertiselab jonge mantelzorgers (van Tienen, de Boer, de Roos, van 

der Heijde & Vonk, 2018) zijn specifiek mantelzorgende studenten beschreven. De hulpverlening 

door deze groep bestaat voornamelijk uit persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, vervoer, 

administratieve hulp of emotionele steun vanwege een lichamelijke handicap. Het gaat minder vaak 

om hulp vanwege ouderdom, psychosociale-, psychische- of verstandelijke beperkingen. In het geval 

van studenten komt de belasting door het mantelzorgen bovenop de druk die het volgen van een 

studie met zich mee brengt. Huidig onderzoek kan bijdragen aan de positie en balans tussen 

draagkracht en draaglast van mantelzorgende studenten, door in kaart te brengen hoe zij vanuit de 

onderwijsinstelling (het beste) gesignaleerd en ondersteund (kunnen) worden. 

 

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie 

Internationaal onderzoek over combinatie studie en mantelzorg 

Tot nu toe is weinig bekend over wat studentbegeleiders weten van mantelzorgende studenten en 

wat zij doen om hen te signaleren en ondersteunen. Wel is veel bekend over individuele gevolgen 

van de combinatie studie en mantelzorg. Amerikaans onderzoek naar de karakteristieken van jonge 

mantelzorgers tussen de 18 en 25 jaar (Levine, Gibson Hunt, Halper, Hart, Lautz & Gould, 2005), 

gebaseerd op twee nationale vragenlijsten afgenomen tussen 1998 en 2004, heeft aangetoond dat 

jonge mantelzorgers vaak onvoldoende aan hun eigen behoeften toekomen. Zij ontvangen te weinig 

medische hulp-, hulp bij het maken van beslissingen omtrent zorg en levenseindebeslissingen en te 

weinig informatie over zorgsituaties. Het onderzoek sluit af met de conclusie dat meer onderzoek 

nodig is om na te gaan of jonge mantelzorgers belemmeringen ondervinden op gebied van studie en 

loopbaan. Na 2005 is hier meer onderzoek naar gedaan. In 2008 toonden twee Engelse Sociologen 

(Becker & Becker, 2008), op basis van surveyonderzoek bij 290.000 scholieren tussen de 16 en 24 

jaar, aan dat het vervullen van mantelzorg leidt tot lagere schoolprestaties. Mantelzorgende 

studenten hebben volgens hen meer moeite met halen van deadlines, kunnen onvoldoende rust 

vinden om te studeren en kunnen acuut opgeroepen worden om zorg te bieden. Dearden & Becker 

(2002) geven aan dat deze studenten zorgtaken uitvoeren en verantwoordelijkheden dragen die je 

doorgaans verwacht van volwassenen. Ook leidt uitval tot een lager gevoel van controle en een 

grotere kans op gezondheidsklachten, waardoor studenten in sommige gevallen niet meer met een 

nieuwe studie beginnen (Freudenberg & Ruglis, 2007). Daarnaast is de kans dat een student 

geïsoleerd raakt is groter bij studenten met een zorgtaak (Young CarersTeam, 2013)  
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Zwitsers onderzoek naar de visie van studentbegeleiders op mantelzorgende studenten (Leu, Frech, 

& Jung, 2008) tussen de 18 en 25 jaar heeft aangetoond dat een meerderheid van de 

studentbegeleiders zich niet bewust zijn van de doelgroep en de belemmeringen die zij ervaren. 

Reden hiervoor is een patiënt gefocuste benadering; zij richten zich op de persoon en niet op de 

omstandigheden of omgeving. Daarnaast geven studentbegeleiders aan dat de verdeling van 

expertise, competenties en verantwoordelijkheden tussen verschillende professionals vaak 

onduidelijk is, waardoor niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de doelgroep. Eerste stap om 

mantelzorgende studenten beter te ondersteunen is volgens Leu, Frech & Jung (2008) om de groep 

te herkennen en erkennen. Volgens hen leidt dit tot bewustzijn, een groter vermogen om 

mantelzorgende studenten te identificeren en tot meer nadenken over 

ondersteuningsmogelijkheden. Zij noemen het verspreiden van folders of brochures en het opzetten 

van peer to peer groepen als mogelijke vervolgstappen in de ondersteuning van mantelzorgende 

studenten. Gray, Robinson en Sedon (2008) noemen in ander onderzoek naar de rol van 

professionals dat het creëren van zelfhulpgroepen voor mantelzorgende studenten bevorderend zal 

zijn voor sociaal contact, vriendschap, vertrouwen en relaties met medestudenten en professionals 

binnen de onderwijsinstelling. Het opzetten van mantelzorg dagen en het vergroten van bekendheid 

via internet en video’s zullen volgens hen bijdragen aan bewustzijn en erkenning van de groep.  

 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de rol van studentbegeleiding van belang is voor 

mantelzorgende studenten. Tegelijkertijd zijn studentbegeleiders zich niet altijd bewust van de 

doelgroep. In huidig zal nagegaan worden in hoeverre Nederlandse studentbegeleiders zich bewust 

zijn van de doelgroep en de belemmeringen die zij ervaren. Worden zij hier erkend en herkend? Zijn 

er meerdere manieren om bij te dragen aan bewustwording? Ook kan via beleidsstukken van 

instellingen en tijdens gesprekken met studentbegeleiders nagegaan worden hoe de onderlinge 

verdeling van expertise-, competenties en verantwoordelijkheden is en in hoeverre verschillende 

studentbegeleiders zich, vanuit hun rol, betrokken voelen bij mantelzorgende studenten. Zodra dit 

duidelijk is kan dieper ingegaan worden op ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgende 

studenten. Wat biedt de onderwijsinstelling aan en liggen er extra mogelijkheden? 

 

Nationaal onderzoek naar studie en mantelzorg 

In een recente publicatie van het expertiselab jonge mantelzorgers (van Tienen, de Boer, de Roos, 

van der Heijde, & Vonk, 2018), wordt op basis van de studentengezondheidstest van bureau 

studentenartsen aangetoond dat mantelzorgende studenten in Nederland vaker last hebben van 

psychische klachten zoals faalangst, paniekaanvallen, neerslachtigheid, depressiviteit, angst- en 

stemmingswisselingen. Ook hebben zij vaker last van lichamelijke klachten als vermoeidheid, 

hoofdpijn, buikpijn en rugklachten.  

 

In 2016 is ook onderzoek gedaan naar mantelzorgers ondersteuningsmogelijkheden op de UvA en 

HvA (Vroonland, 2016). In het onderzoek zijn interviews afgenomen bij zes studentbegeleiders 

binnen de UvA en HvA. Uit interviews bleek dat mantelzorgende studenten volgens hen behoefte 

hebben aan onderwijsgerichte en financiële ondersteuning. Deze ondersteuning wordt volgens 

Vroonland slecht kenbaar gemaakt als specifiek voor mantelzorgers. Ook is aangetoond dat 

meerdere begeleidingsvormen bestaan op de UvA en HvA, maar dat het ontbreekt aan coördinatie 

en richtlijnen bij deze begeleiding (Vroonland, 2016). Het onderzoek van Vroonland heeft de 
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topsportregeling, gericht op onderwijsgerichte en financiële ondersteuning, gebruikt als referentie. 

Uitgangspunt was om ter verkennen of een soortgelijke regeling de situatie van mantelzorgende 

studenten kon bevorderen. Mantelzorgende studenten bleken ook behoefte te hebben aan 

regelingen voor lange termijn of verandering in de thuissituatie. Zes studentbegeleiders is een kleine 

groep om harde uitspraken te doen. Op dit moment is in Nederland dus nog geen duidelijk inzicht in 

de precieze visie van studentbegeleiders op mantelzorgende studenten en in welke 

ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor deze doelgroep.  

 

Binnen huidig onderzoek kan via beleidsstukken, websites en in gesprek met verschillende 

studentbegeleiders in kaart gebracht worden op welke manier ondersteuning kenbaar gemaakt 

wordt. Zijn ondersteuningsmogelijkheden specifiek gericht op mantelzorgende studenten? Zijn er 

mogelijkheden om studenten op langere termijn of in hun thuissituatie te ondersteunen? 

 

1.4 Leeswijzer 

In het theoretisch kader wordt de operationalisering van mantelzorg beschreven, waarna dieper 

wordt ingegaan op (het belang van) en de rol vanuit de onderwijsinstelling. Vervolgens worden 

individuele determinanten van draaglast en draagkracht beschreven, waarna determinanten vanuit 

de onderwijsinstelling beschreven zullen worden. In de methode sectie wordt de 

onderzoeksmethode beschreven en wordt vanuit het theoretisch kader de topiclijst voor de 

interviews met studentbegeleiders uitgewerkt. In de resultatensectie wordt het perspectief van 

studentbegeleiders op de huidige manier van signaleren en ondersteunen belicht en wordt 

beschreven of- en hoe verbeteringen mogelijk zijn. In zowel de resultaten als de conclusie zal 

beschreven worden op welke niveaus en op welke manier de onderwijsinstelling bijdraagt- en kan 

bijdragen aan de draagkracht van mantelzorgende studenten, waarna in de discussie gereflecteerd 

zal worden op het onderzoek en aanbevelingen gedaan worden voor vervolgonderzoek en voor de 

praktijk. 

 

  



 

7 
 

2. Theoretisch Kader 

2.1 Operationalisering en signalering van mantelzorgers 

Volgens verschillende partijen (Movisie, 2016; Expertisecentrum Mantelzorg, 2016; Rekenkamer 

Amsterdam, 2014; De Klerk et al., 2017) herkennen veel mantelzorgers zich niet in de term 

mantelzorger. Enkel een kwart van de respondenten die mantelzorg-activiteiten uitvoeren 

beschouwde zich in het onderzoek van de Klerk et al, (2017) als mantelzorger, waarbij mantelzorg 

geoperationaliseerd was als verschillende vormen van ondersteuning op grond van een ziektebeeld, 

buiten het kader van een beroep. Uit het onderzoek bleek dat zij de zorg als vanzelfsprekend zien of 

dat zij vinden dat zij te weinig hulp bieden om zichzelf mantelzorger te noemen. De consequentie 

hiervan is dat zij zich vaak niet realiseren dat zij in aanmerking kunnen komen voor 

mantelzorgondersteuning. Uit onderzoek op basis van interviews met vertegenwoordigers van 

politieke partijen en belangenorganisaties (zoals Movisie), uitgevoerd door Rekenkamer Amsterdam 

(2014), bleek dat er ook sprake kan zijn van een glijdende schaal. Dat wil zeggen dat niet goed vast te 

stellen is wanneer een thuissituatie met gebruikelijke zorg overgaat in mantelzorg, waardoor voor 

mantelzorgers niet duidelijk is dat zij mantelzorger zijn, wat wederom vaak inhoudt dat zij daardoor 

niet weten dat zij aanspraak kunnen maken op ondersteuning. 

Op webpagina’s van de HvA, UvA en VU (HvA, 2018; UvA, 2018; VU, 2018) staat dat het van belang is 

dat studenten zich tijdig melden als zij in aanmerking willen komen voor financiële en 

onderwijsgerichte ondersteuning. Echter, omdat mantelzorgers zich vaak niet in die term herkennen 

en omdat er sprake kan zijn van een glijdende schaal is het dus waarschijnlijk dat veel 

mantelzorgende studenten zich hier niet in herkennen. Volgens Staatssecretaris Van Rijn (Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2016) is het daarom nodig om mantelzorgende studenten 

vroegtijdig te signaleren in het onderwijs, zodat zij ondersteuning kunnen ontvangen en ontlast 

kunnen worden. Wat studentbegeleiders precies doen aan signalering is onbekend.  

2.2 Draaglast en draagkracht student en onderwijsinstelling 

2.2.1 Determinanten op individueel niveau 

In de inleiding zijn de negatieve effecten van mantelzorg op studie aan bod gekomen. Ook is 

beschreven dat studentbegeleiders zich vaak niet bewust zijn van de moeilijkheden die 

mantelzorgende studenten ervaren bij de combinatie studie en mantelzorg. Daarnaast is het 

balansmodel aangekondigd, waarin de balans tussen draagkracht- en draaglast factoren op een rij 

gezet worden, met als doel in kaart te brengen welke versterking en ondersteuning nodig is voor een 

gezonde balans. Welke factoren bepalen draagkracht en draaglast bij mantelzorgende studenten en 

wat kan de onderwijsinstelling betekenen? 

Kort geleden is er een masteronderzoek uitgevoerd naar de draaglast en draagkracht van 

mantelzorgende studenten (de Ruijter, 2018). Hieruit bleek dat intensieve mantelzorg, meer dan vier 

uur per week, belemmerend kan zijn voor de studievoortgang en daarmee draaglast kan vergroten. 

De kans op depressiviteit, slaapproblemen en een lage zelfwaardering is bij intensieve mantelzorgers 

groter. Autochtonen, vrouwen, hoger opgeleiden en studenten met een grotere veerkracht (het 

vermogen om te leren van- en door te gaan na een ingrijpende periode of gebeurtenis) zouden 

beschikken over meer draagkracht. Zij scoren namelijk significant beter op studievoortgang dan (niet-

westerse) migranten, mannen en lager opgeleiden. Veerkracht draagt via verhoogde zelfwaardering, 

innerlijke kracht en de mate waarin iemand grip op de situatie ervaart bij aan draagkracht. 

Resultaten uit het onderzoek van het expertiselab jonge mantelzorgers (van Tienen et al., 2018) laten 
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ook zien dat vrouwen en niet-westerse migranten vaker te maken hebben met mantelzorg. Achter 

deze resultaten schuilt een andere factor; de (signalering van de) hoeveelheid hulpbehoevende in de 

omgeving. Niet-westerse migranten zouden vaker te maken hebben met familieleden met 

gezondheidsproblemen en vrouwen hebben een groter sociaal netwerk en zijn sensitiever om 

signalen van hulpbehoevenden op te pikken in hun omgeving (RIVM, 2014; de Klerk et al., 2017). Het 

grotere sociale netwerk kan de grotere draagkracht verklaren. Ook toonde zij aan dat 

mantelzorgende studenten vaker thuis wonen en vaker kiezen voor een studie gerelateerd aan 

zorgberoepen (van Tienen et al., 2018). 

Uit onderzoek van de Klerk et al., (2017) bleek al dat het type zorg, de relatie met de 

zorgbehoevende en de redenen van hulp uiteenloopt. Volgens de Boer, Broese van Groenou en 

Timmermans (2008) zijn individuele determinanten, zoals het motief om hulp te bieden, persoonlijke 

gezondheid, zwaarte van de zorg en duur van de belasting belangrijk voor de balans tussen 

draagkracht en draaglast. Waarbij intrinsieke motieven; hulp bieden vanwege een goede relatie met 

de hulpbehoevende, vanuit vanzelfsprekendheid en omdat men de relatie met de hulpbehoevende 

wilt verbeteren, samenhangen met een groter gevoel van geluk. Een slechte gezondheid (fysiek en 

mentaal) leidt tot draaglast, een positieve gezondheid kan bijdragen aan draagkracht. Wanneer zorg 

langer een belasting vormt, neemt de kans dat extra last ervaren wordt vanwege zorg toe. Op 

mesoniveau worden de volgende factoren onderscheiden: professionele- en informele steun uit de 

omgeving. Aanwezigheid van steun vergroot de draagkracht en afwezigheid van steun vergroot de 

draaglast. Op macroniveau wordt sociaal-economische status; opleiding en inkomen, genoemd. Een 

hogere opleiding en hoger inkomen leidt tot meer draagkracht. Het onderwijs legt tegelijkertijd weer 

extra druk op waardoor de draaglast kan toenemen, waardoor de behoefte aan extra ondersteuning 

bij mantelzorgende studenten kan toenemen.  

Binnen huidig onderzoek zal vanuit perspectief van studentbegeleiders in kaart gebracht worden wie 

volgens hen mantelzorgende studenten zijn, waar zij volgens hen op moeten letten in de signalering 

van mantelzorgende studenten en wat volgens hen de behoeften van mantelzorgende studenten 

zijn. Hoe brengen zij de groep in kaart? Letten zij extra op vrouwen, niet-westerse studenten of 

studenten die ondergemiddeld scoren? Bieden zij specifieke groepen op een andere manier hulp dan 

andere groepen en waarom of hoe?  

2.2.2 Determinanten vanuit de onderwijsinstellingen 

In de maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie is al beschreven dat het van belang is dat 

studentbegeleiders mantelzorgende studenten herkennen en erkennen. Van daaruit kan gewerkt 

worden aan grotere draagkracht bij mantelzorgende studenten.  

Rol onderwijsinstelling en studentbegeleider 

In andere wetenschappelijke literatuur wordt de invloed van de onderwijsinstelling en 

studentbegeleiding op draagkracht dieper beschreven. Uit Australisch surveyonderzoek (Burton & 

Dowling, 2005) naar factoren die bijdragen aan studiesucces van studenten, gericht op 66 studenten 

rond de twintig jaar, is gebleken dat individuele determinanten zoals een proactieve houding, 

zelfvertrouwen, vermogen (self-efficacy), emotieregulatie en persoonlijkheid van invloed zijn op 

studiesucces. Echter liggen volgens Burton & Dowling (2005) de grootste studievoortgang 

belemmeringen in de leeromgeving en het aanpassingsvermogen van een student. Het is volgens hen 

daarom van belang deze risicofactoren te herkennen en daarop in te spelen. Erkennen dat studenten 
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van elkaar verschillen en inspelen op de individuele behoeften is volgens Burton & Dowling (2005) 

daarom belangrijk in het bevorderen van studiesucces. 

 

Volgens een literatuurstudie naar risicojongeren tussen de 12 en 27 jaar, (Spierings, Tudjman, 

Meeuwisse, & Onstenk, 2015), zijn jongeren extra kwetsbaar door een combinatie van factoren in de 

jongere zelf en factoren in de leefomgeving van het kind; zoals de pedagogische structuur thuis of op 

school. Factoren als armoede, gebrek aan autonomie, gebrek aan relaties en het gevoel niet 

competent te zijn maken jongeren extra kwetsbaar (Spierings et al., 2015). Het onderwijs biedt hen 

volgens Spierings et al., (2015) draagkracht door hen positief perspectief te bieden via onder andere 

passend onderwijs, activering en loopbaanoriëntatie. De volgende alinea gaat dieper in op passend 

onderwijs. Positief perspectief wordt gedefinieerd als het creëren van betekenisvolle relaties en 

netwerken en de ontwikkeling van competenties. Factoren als een goede begeleiding en de kwaliteit 

van leraren zijn hierbij van belang. Volgens Spierings et al., (2015) wordt het namelijk bij grote 

verschillen in de klas moeilijker om goede leer relaties te onderhouden, waardoor een groter beroep 

gedaan wordt op pedagogische vaardigheden, klassenmanagement en coaching. Ook onderzoek naar 

risicofactoren bij studieuitval (Holter, 2008) beschrijft dat effectieve ondersteuningsstructuren in de 

sociale omgeving en een goede relatie met de leerkracht beschermende factoren tegen studieuitval 

zijn. Op basis van gesprekken met 25 docententeams aan de HvA (Middelkoop & Meerman, 2014) is 

gebleken dat de potentiële invloed van docenten op studiesucces van studenten groot is. Via 

didactiek; extra ondersteuning en begeleiding bij vakken, studievaardigheden, plannen, 

communiceren en organiseren, pedagogisch handelen; stellen van eisen en regels, creëren van sfeer 

en dynamiek in de klas, en de inrichting van het curriculum; mix van aandacht voor theorie, 

vaardigheden en houdingsaspecten, kunnen docenten bijdragen aan studiesucces. De wijze waarop 

studentbegeleiders en docenten hun rol invullen, begeleiding bieden, studenten benaderen en 

onderwijzen is dus belangrijk. Huidig onderzoek zal daarom in kaart brengen op welke manier 

studentbegeleiders mantelzorgende studenten benaderen, hoe zij hun rol invullen en wat zij doen 

om hen te ondersteunen. 

 

Passend onderwijs 

De wet passend onderwijs, ingegaan in 2014, heeft al gezorgd voor veel verandering op gebied van 

studentbegeleiding. Primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs hebben sindsdien de 

verantwoordelijkheid om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben toe te laten en 

passende ondersteuning te bieden (Passend Onderwijs, 2018). In de meeste gevallen gaat het om 

extra ondersteuning vanwege lichamelijke- of verstandelijke beperkingen, chronische ziekten, 

gedragsproblemen of een leerstoornis. Ongeveer twee derde van de mbo-onderwijsinstellingen 

includeert ook een groep met problematiek buiten de student; zoals gescheiden ouders, overleden 

ouders, ouders in detentie en ouders met een ziekte of handicap (Eimers et al, 2015). De wet heeft 

bijgedragen aan creëren van een sterker en duidelijker ondersteuningsnetwerk. In het jaarlijkse 

overheidsrapport ‘de staat van het onderwijs’ (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2017), staat namelijk dat in- en rond het onderwijs steeds meer gemeentelijke, regionale- en 

landelijke samenwerkingsverbanden en netwerken zijn ontstaan. Bijna alle mbo-instellingen hebben 

ook geïnvesteerd in de intake en toelating. Meteen bij de intake of toelating worden specifieke 

afspraken gemaakt over de wijze waarop studenten in een kwetsbare positie ondersteund zullen 

worden bij het behalen van hun diploma (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2017).  
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Jongerenpanel van vermogen fonds FNO heeft vanwege de positieve veranderingen gepleit voor 

passend onderwijs binnen het hoger onderwijs (FNO, 2018). Met name de rol van de zorgcoördinator 

is volgens hen belangrijk. In het rapport ‘zicht op passend onderwijs’ (Verbeek & Ronday, 2012) staat 

dat de zorgcoördinator loopbaanbegeleiders binnen het onderwijs ondersteunt en adviseert om 

deskundigheid te bevorderen. Ook ondersteunt de zorgcoördinator opleidingsmanagers bij het 

ontwikkelen van zorgbeleid, monitoren zij de uitvoering van de begeleiding en onderhouden zij 

relaties met externe partijen. De coördinator bewaakt zo de scheiding tussen onderwijs en zorg. Uit 

onderzoek naar de signalering van mantelzorgers binnen het voortgezet onderwijs (de Roos, de Boer, 

& Janssens, 2017) bleek dat zorgcoördinatoren en vakdocenten een grote rol hebben bij de 

signalering. Zorgcoördinatoren geven advies en mentoren hebben regelmatig contact met leerlingen, 

waarbij signalen als slechte cijfers, verzuim, vermoeidheid en overbelasting belangrijk zijn om de 

leerling in beeld te krijgen. Bij afwezigheid of verborgenheid van deze signalen wordt signalering 

moeilijker. Het is daarom belangrijk dat jongeren met een ziek gezinslid zich bewust worden van hun 

situatie en dat klasgenoten, docenten en mentoren weten wat een zorgsituatie kan betekenen. 

Potentieel kwetsbare leerlingen moeten goed gemonitord worden. Minister van onderwijs, cultuur 

en wetenschap, van Engelshoven, geeft volgens FNO (2018) aan dat hoger onderwijsinstellingen 

vooralsnog zelf invulling moeten geven aan goede begeleiding van extra kwetsbare studenten, 

waaronder mantelzorgende studenten.  

 

Complexiteit ondersteuningsrol 

Het vervullen van de ondersteuningsrol is soms lastig. Vijftig jaar geleden heeft onderzoek naar de 

begeleidingsrol van professionals binnen een onderwijsinstelling (Crookston, 1972) aangekaart dat 

zowel docenten als studenten de begeleiding kunnen ervaren als een extra last, naast lesgeven of 

lesvolgen. Daarnaast ontbrak het in begeleidingscontact vaak aan duidelijkheid op gebied van de 

volgende vragen: wie neemt het initiatief voor contact; wie verzamelt gegevens over 

studievoortgang en prestaties; waar liggen de limieten van de begeleiding; waar ligt de controle en 

wat moeten de professional en de student van elkaar weten? Deze vraagstukken blijven lastig. Uit 

boven genoemdonderzoek naar onderwijs op de HvA tussen 2011 en 2014 (Middelkoop & Meerman, 

2014), bleek dat een deel van de docenten onvoldoende professionele ruimte ervaart om studenten 

extra ondersteuning te bieden. Door hoge werkdruk of gebrek aan kennis of vaardigheden zijn zij 

soms niet in staat om studenten de mogelijkheid te bieden studiesucces te behalen. Docenten zien 

het vooral als hun taak om kennis over te brengen. Zij zien de ondersteuning van bijzondere groepen, 

zoals mantelzorgende studenten als iets extra’s. Hieruit kan geleerd worden dat de rol van de 

persoon die studentbegeleiding uitvoert bepalend kan zijn voor de manier waarop ondersteuning 

wordt aangeboden. Binnen huidig onderzoek zal daarom aan de hand van interviews met 

studentbegeleiders onderzocht worden welke functie zij hebben en hoe zij hun rol in de 

studentbegeleiding zien en uitvoeren. Ook zal gevraagd worden hoe zij de studentbegeleiding het 

liefst zouden vormgeven. In 2013 werd in onderzoek naar de invloed van studentbegeleiding op 

studentbehoud (Swecker, Fifolt, & Searby, 2013) aangegeven dat het vergroten van het 

personeelsbestand of het samenstellen van specifieke taakpakketten gericht op studentbegeleiding 

(zonder extra taken) bevorderend kan zijn voor studentbegeleiding. Wat voor invulling zouden 

studentbegeleiders geven aan de studentbegeleiding, wanneer zij dit vrij zouden kunnen vormgeven, 

zonder restricties als tijd, geld of wensen van het bestuur? 
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2.2.3 Beleid HvA, UvA en VU 

In eerdere stukken van dit theoretisch kader (2.2.1 determinanten op individueel niveau en 2.2.2 

determinanten vanuit de onderwijsinstelling) kwam naar voren dat de grootte van groepen 

studenten, de rol van studentbegeleiders en verschillende studentkenmerken invloed kunnen 

hebben op de begeleiding en op draaglast en draagkracht van studenten. Om deze reden zullen 

algemene studentkenmerken van de student populaties aan de HvA, UvA en VU en hun visies op 

gebied van diversiteit, studeren met functiebeperkingen en topsport beschreven worden. In 

interviews met studentbegeleiders wordt vervolgens dieper ingegaan op hun rol(opvatting), op 

(verschillen in) beleid voor specifieke groepen studenten en op de invloeden van de grootte van de 

onderwijsinstelling en (algemene) studentkenmerken op de ondersteuning van mantelzorgende 

studenten. 

Populatiekenmerken  

In het rapport ‘profiel en prestatieafspraken’ van de Hogeschool van Amsterdam (Gunning & 

Bussemaker, 2012) wordt de studentenpopulatie van de HvA omschreven als zeer divers. De 

organisatie kent 45.000 studenten. De VU heeft ongeveer 23.000 studenten (Vrije Universiteit, 

2018). De UvA heeft iets meer studenten dan de VU, 32.000, waarvan 5.500 internationale 

studenten (Universiteit van Amsterdam, 2018). Er zijn verschillen op gebied van 

sociaaleconomische- en culturele achtergrond, vooropleiding, ambitie, motivatie en religie 

(Gunning & Bussemaker, 2012). 

Beleid omtrent diversiteit 

Het onderzoek bij de HvA, dat in 2.2.2 al werd aangehaald (Middelkoop & Meerman, 2014), richtte 

zich de wijze waarop goed onderwijs gegarandeerd kan worden en wat de betekenis van succesvol 

opleiden is. De HvA heeft in haar missie en visie staan dat zij willen bijdragen aan emancipatie van 

achtergestelde groepen en dat zij het belangrijk vinden om een diversiteit aan jongeren succesvol op 

te leiden. (Middelkoop & Meerman, 2014) In het rapport staat dat zij een brede definitie van 

diversiteit hanteren, waarbij zij voornamelijk kijken naar onderscheid in etniciteit, vooropleiding of 

gender en in een enkel geval naar leeftijd. Op de webpagina van de HvA (2018) beschrijven zij dat zij 

ook ondersteuning bieden in geval van bijzondere familieomstandigheden; zwangerschap, 

relatieproblemen, overlijden, ziekte of vergaande mantelzorg. Vergaande mantelzorg wordt niet 

nader gespecificeerd.  

In een diversiteit brochure (van Oudenhoven- van der Zee, 2015) staat omschreven dat de VU beoogt 

uit te groeien tot een gemeenschap die model staat voor de samenleving, waarin verschillen actief 

benut- en gewaardeerd worden. Zij streven hierbij naar een inclusieve leer- en werkomgeving, die 

onderlinge verschillen benut voor creativiteit en talentontwikkeling. Onder diversiteit definiëren zij 

alle kenmerken waarop mensen van elkaar verschillen. Zij pogen dit te bereiken door docenten 

genoeg kennis mee te geven voor omgang met diversiteit, door studenten onderzoek te laten doen 

naar vraagstukken uit de omgeving en door interculturele competenties te verwerken in het 

onderwijs. Ook de UvA hanteert een soortgelijk beleid (UvA, 2018), waarin omschreven wordt dat zij 

diversiteit belangrijk vinden en ernaar streven een plek te zijn waarin iedereen zich volledig ontplooit 

gegeven unieke persoonlijkheden, achtergronden en talenten. Op de webpagina van de UvA en VU 

(2018) beschrijven zij dat zij ook ondersteuning bieden in geval van bijzondere omstandigheden als 

topsport, bestuursfuncties, functiebeperkingen, ziekte, zwangerschap en familieomstandigheden. De 

UvA noemt mantelzorg expliciet als voorbeeld van een bijzondere familieomstandigheid, de VU doet 

dit niet. 
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Functiebeperkingen 

In het gezamenlijk beleid voor personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een 

arbeidsbeperking van de HvA en UvA (de Graaf & Zevenboom, 2016) staat dat hun beleid onder 

studenten onvoldoende geleid heeft tot tevredenheid over studeerbaarheid en toegankelijkheid. Zij 

ambiëren nu een inclusief beleid, waarin processen van onderwijs, onderzoek, management en 

ondersteuning op elk aspect rekening gehouden zal worden met mogelijkheden van beperkingen van 

studenten en medewerkers. Zij bieden hiertoe materiële- en immateriële aanpassingen, zoals 

aangepaste studiematerialen, aanpassingen tijdens het volgen van opleidingen (flexibele 

programma’s), aangepaste werktijden of aangepaste begeleiding. 

In beleidsplan functiebeperkingen pleit de VU voor toegankelijkheid en studeerbaarheid voor 

studenten met dyslexie, functiebeperkingen of een chronische ziekte. Zij gaan hierbij uit van 

gedeelde verantwoordelijkheid: 

“De student is bekend met welke voorzieningen er zijn en wordt geacht zich via een 

studieadviseur te melden” 

De VU kan afhankelijk van de beperking studieadvies en begeleiding bieden. Deze voorzieningen zijn 

vooral gericht op het creëren van meer draagvlak op microniveau, zoals extra tijd in geval van 

dyslectie of middelen om leesbaarheid te bevorderen in geval van oogafwijkingen.  

Hoger onderwijs en topsport 

Voor topsporters is een duidelijke ondersteunende infrastructuur uitgezet. Het NOC NSF heeft sinds 

eind 2013 met 10 universiteiten en 15 hbo-instellingen, waaronder de HvA, UvA en VU, afspraken ter 

verbetering van het onderwijs en carrièreperspectief van topsporters (NOC NSF, 2018). Deze 

afspraken betreffen drie acties: 

- Competentiegerichte studiekeuze: vrije studiekeuze en aandacht voor topsport 

competenties voorkomen uitval en een te grote vertraging 

- Flexibel onderwijs: topsporters moeten binnen redelijke grenzen een flexibel 

onderwijsaanbod kunnen volgen.  

- Financiële haalbaarheid: financieel moet een topsporter in staat gesteld worden om zijn of 

haar sport op het hoogste niveau te bevorderen, zonder meerkosten voor sport of studie  

Aandacht voor de effecten van topsport competenties als beschermende factor tegen 

studievertraging en de mogelijkheid tot flexibiliteit in het onderwijs suggereren dat de regeling 

draagkracht bevorderd. Na afloop van een studie kunnen topsporters ook en erkenningscertificaat 

aanvragen, topsport combineren met een studie wordt namelijk gewaardeerd (NOC NSF, 2018). 

Samenvattend 

Uit bovenstaande literatuur is gebleken dat de combinatie studie en mantelzorg kan leiden tot extra 

draaglast onder mantelzorgende studenten. De onderwijsinstelling kan een rol spelen in het 

vergroten van draagkracht. De wijze waarop de HvA, UvA en VU hier invulling aan geven is 

bekritiseerd in onderzoek (Vroonland 2016; Kwekkeboom et al. 2017; Stolk 2017). In bestaande 

ondersteuningsstructuren voor kwetsbaardere studenten wordt mantelzorg wordt bijna niet expliciet 

genoemd. Studentbegeleiders zijn zich ook vaak niet bewust van de complicaties die mantelzorgende 

studenten ervaren. Extra complicerende factor hierbij is dat personen die studie en mantelzorg 

combineren zichzelf niet per se als ‘mantelzorger’ beschouwen. Een gevolg kan zijn dat 

mantelzorgende studenten zich niet realiseren dat zij in aanmerking komen voor regelingen. 
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Instrumenten om bij te dragen aan realisatie en draagkracht zijn signalering en ondersteuning vanuit 

de onderwijsinstelling. De wijze waarop de signalering en ondersteuning voor mantelzorgende 

precies wordt ingevuld zal daarom verder onderzocht worden. In tegenstelling tot meest eerder 

onderzoek wordt dit in huidig onderzoek niet gedaan vanuit perspectief van mantelzorgende 

studenten maar vanuit perspectief van studentbegeleiders. 



 

14 
 

3. Methodologie  

3.1 Type onderzoek  

Om in kaart de brengen op welke wijze onderwijsinstellingen mantelzorgende studenten signaleren 

en ondersteunen zijn semigestructureerde diepte-interviews afgenomen bij studentbegeleiders aan 

de UvA, VU en HvA. Ook zijn een aantal beleidsstukken en onderdelen van webpagina’s van deze 

onderwijsinstellingen gebruikt om de studentbegeleiding, visie en mantelzorg 

ondersteuningsmogelijkheden te verkennen. De geïnterviewde studentbegeleiders waren 

studentendecanen, studieadviseurs, praktijkinstructeurs, studiebegeleiders, 

studieloopbaanbegeleiders en tutoren. De semigestructureerde aard van de interviews bood ruimte 

om door te vragen naar ervaringen, opvattingen, meningen en motieven van verschillende 

begeleiders. Huidig onderzoek was hiermee van kwalitatieve aard.  

3.2 Deelnemers  

Er zijn zestien Interviews afgenomen. De interviews duurden tussen de 45 en de 60 minuten. In tabel 

1 volgt een overzicht van de deelnemers per onderwijsinstelling, inclusief hun functie en het aantal 

deelnemers. In de resultaten zal af en toe een faculteit genoemd worden, om verschillen aan te 

knopen of nuances toe te voegen. Om anonimiteit te waarborgen wordt dit alleen daar genoemd. 

Onderwijsinstelling Functie Aantal 

Universiteit van Amsterdam Studentendecaan 2 

Universiteit van Amsterdam Studieadviseur 3 

Universiteit van Amsterdam Tutor 1 

Vrije Universiteit Studentendecaan 1 

Vrije Universiteit Studieadviseur 4 

Hogeschool van Amsterdam Studentendecaan 1 

Hogeschool van Amsterdam Studieadviseur 1 

Hogeschool van Amsterdam Studiebegeleider 1 

Hogeschool van Amsterdam Studieloopbaanbegeleider 1 

Hogeschool van Amsterdam Praktijkinstructeur 1 

Tabel 1. Deelnemers aan het onderzoek 

De respondenten zijn benaderd via een combinatie tussen de sneeuwbalmethode, waarbij aan 

respondenten gevraagd werd of zij studentbegeleiders kenden die meerwaarde zijn voor het 

onderzoek, en de gerichte steekproef, waarbij studentbegeleiders vanuit het netwerk van het 

expertiselab benaderd werden voor deelname. De selectiecriteria waren breed: iedere werknemer in 

dienst bij de HvA, UvA en VU die studenten ondersteunt. Via het expertiselab jonge mantelzorg (SCP, 

UvA, HvA, VU, Vilans) is contact gelegd met een aantal studentbegeleiders, hier zijn twee interviews 

uit voortgekomen. Uit de sneeuwbalmethode zijn zes interviews voortgekomen. Ongeveer tien 

studentbegeleiders zijn benaderd aan de hand van contactgegevens op openbare sites van de 

onderwijsinstellingen, dit resulteerde in vijf interviews. Voor de overige deelnemers is gebruik 

gemaakt van het eigen netwerk, de auteur van huidig onderzoeksrapport heeft gewerkt op de UvA 

en een afstudeerstage gelopen bij bureau studentenzaken van de HvA. De studentbegeleiders van de 

UvA werkte voor drie verschillende faculteiten en bediende vijftien verschillende opleidingen. De 

studentbegeleiders aan de VU werkte ook voor drie verschillende faculteiten en bediende meer dan 

twintig opleidingen. Alle deelnemers van de HvA werkte binnen dezelfde faculteit, voor drie 

verschillende opleidingen.  
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3.2 Topiclijst 

Tijdens de interviews stonden vier verschillende topics centraal: 

- Studentbegeleiding 

- Mantelzorg 

- Signalering 

- Ondersteuning 

Onder studentbegeleiding is per deelnemer gevraagd op welke wijze de begeleiding en wat zijn of 

haar verantwoordelijkheden zijn. Omdat, zoals in de introductie beschreven, signalen wijzen op een 

behoefte aan meer training op mantelzorg, is gevraagd op welke wijze de studentbegeleider is 

opgeleid en gevraagd of zij (extra) training ontvangen. Ook is een citaat uit onderzoek van 

Kwekkeboom et al., (2017) voorgelegd, waarin aanbevolen werd om meer training te geven over 

mantelzorg (signalen). 

Onder mantelzorg is gevraagd hoe de deelnemer mantelzorg definieert, of zij te maken hebben 

gehad met mantelzorgende studenten en wat volgens hen de behoeften van mantelzorgende 

studenten zijn. Dit is belangrijk omdat de definitie van mantelzorg varieert en omdat mantelzorgers 

vaak zelf niet weten dat zij onder de term mantelzorger vallen. De vragen onder signaleren bouwen 

hierop voort; op welke manier raken zij in contact met (mantelzorgende) studenten? Hierbij is 

gevraagd welke methoden zij gebruiken voor signalering. Omdat een intake een grote rol speelt in 

passend onderwijs, is gevraagd naar mogelijkheden voor signalering bij de intake en inschrijving. Ook 

is een citaat uit het onderzoek van Kwekkeboom et al., (2017) voorgelegd, waarin aanbevolen werd 

om een mantelzorgitem toe te voegen aan de intake of inschrijving. 

Onder ondersteuning is gevraagd welke vormen van ondersteuning geboden worden. Ook zijn 

vergelijkingen uitgevraagd tussen de begeleiding topsporters, mantelzorgers en studenten met een 

functiebeperking. Daarnaast werd gevraagd waar volgens de studentbegeleider de 

verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling ligt en waar die van de student; hoe ver reikt de 

begeleiding? Nadat de signalering en ondersteuning in kaart was werd in ieder interview gebruik 

gemaakt van een droomvraag; zouden zij de huidige studentbegeleiding aanpassen als zij geen 

rekening hoeven te houden met tijd, geld of andere restricties? Op deze manier konden 

vergelijkingen gemaakt worden tussen de huidige manier van werken en een optimale manier van 

werken. Dit bood aanknopingspunten ter verbetering van de werkwijze. 

Twee extra citaten uit onderzoek van Kwekkeboom et al., (2017) zijn voorgelegd; hoe 

studentbegeleiders denken over het stimuleren van bewustwording via een mantelzorgtest en of zij 

vinden dat tijdens de week van de jonge mantelzorg extra aandacht besteed moet worden aan 

mantelzorgende studenten (via themamiddagen en trainingen). Na afloop van ieder interview werd 

gevraagd of de deelnemer nog iets wilde toevoegen dat niet besproken was, wel belangrijk kan zijn 

bij de (verbetering van) signalering en ondersteuning van mantelzorgende studenten. 

3.3 Generaliseerbaarheid en representativiteit  

Bij de VU (n=3) en UvA (n=3) zijn medewerkers van verschillende faculteiten en verschillende 

achtergronden gerekruteerd. Bij de deelnemers van de HvA is dit niet gelukt. Het was moeilijk om 

ingang te vinden bij hen. Ongeveer vier uitnodigingen om deel te nemen zijn geweigerd en meer dan 

tien uitnodigingen bleven onbeantwoord. Uiteindelijk zijn alle HvA deelnemers gerekruteerd via de 

sneeuwbalmethode. Zij werkte ook allemaal bij de faculteit maatschappij en recht (FMR). 
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Bussemaker (2017) heeft Kwekkeboom et al., (2017) bekritiseert op het feit dat de conclusie dat de 

combinatie studie en mantelzorg funest is enkel gebaseerd was op onderzoek bij FMR. De 

generaliseerbaarheid is daarom bij de HvA minder groot dan bij de andere instellingen. Ondanks 

verschillende begeleiders aan verschillende faculteiten zijn aangeschreven is het niet gelukt met hen 

in gesprek te raken. 

Binnen huidig onderzoek zijn ook vooral studieadviseurs en decanen geïnterviewd. In gesprekken en 

beleidsstukken werden ook studentenartsen en studentpsychologen genoemd. Met deze partijen zijn 

geen interviews afgenomen. Begeleiding en signalering vanuit studentpsychologen en 

studentenartsen is nu beschreven vanuit het perspectief van de geïnterviewde begeleiders en 

afgeleid van beleidsstukken. Deze beschrijving kan sterker door de psychologen en artsen zelf te 

spreken. Daarnaast is het aantal deelnemers per onderwijsinstelling nog gering (vijf tot zes). Hierdoor 

was het moeilijk om een vergelijking tussen onderwijsinstellingen te maken. 

3.4 Analyseprocedure  

De interviews zijn geanalyseerd volgens de framework methode. Deze methode is een flexibele 

methode om verschillende thema’s te verkennen (Gale, Heath, Cameron, Rashid, & Redwood, 2013) 

De methode is een systematische zoektocht naar patronen of beschrijvingen van het fenomeen dat 

centraal staat; in het geval van huidig onderzoek de studentbegeleiding van mantelzorgende 

studenten. De eerste stap was om de interviews verbatim te transcriberen. Vervolgens zijn alle 

transcripten in MAXQDA, een softwareprogramma voor kwalitatieve data-analyse, gezet. In MAXQDA 

zijn codes toegekend aan tekstpassages, een totaal van 67 unieke codes, toegekend aan 950 

tekstpassages. De eerste codes waren inductief; op basis van wat de studentbegeleiders zeiden. 

Vervolgens zijn codes toegekend aan de hand van de deelvragen; deductief. De opgestelde codes zijn 

samengevoegd en aan de hand van deze deelvragen en gegroepeerd onder de volgende 

onderwerpen (families); signaleren, ondersteunen, onderwijs (HvA, UvA, VU), mantelzorg en 

verbetering. In bijlage 4 is het volledige codesysteem, inclusief beschrijvingen per code, terug te 

vinden. Nadat de codes waren toegekend zijn ze samengevoegd in een framework matrix. Dat is een 

tabel met op de horizontale as de codes en op de verticale as de deelnemers. Iedere familie kreeg 

een eigen Excel sheet. Per deelnemer en per unieke code werd een samenvatting geschreven over de 

inhoud achter deze code; wat heeft de deelnemer gezegd over dit onderdeel, wat betekent dit, komt 

dit vaker terug, hoe vaak is dit gezegd, lijkt dit op iets wat een ander heeft gezegd of spreekt het 

anderen tegen? Dit resulteerde in een overzicht met 950 samenvattingen, waarna vergeleken kon 

worden per code en onderwerp. Na het opstellen van het bestand is de resultaten sectie geschreven. 

Hierbij werd allereerst gekeken welke codes vaker toegekend zijn dan andere, waarna naar eigen 

inzicht is nagegaan welke onderdelen relevant waren voor het beantwoorden van de deelvragen.  

3.5 Datamanagementplan  

Op het moment dat een studentbegeleider benaderd werd is aangegeven dat het onderzoek 

onderdeel is van een masterthese. De studentbegeleiders leken over het algemeen op de hoogte van 

de betekenis hiervan. Om de deelnemers verder in te lichten is aan het begin van ieder interview het 

volgende verteld:   

• Dat het onderzoek onderdeel is van mijn masterthese aan de Vrije Universiteit 

• Dat het onderzoek onderdeel is van het expertiselab jonge mantelzorgers; een 

samenwerking tussen het SCP en verschillende onderwijs- en zorg instellingen.  
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• De mededeling dat alles dat besproken wordt anoniem blijft; ik zal in mijn onderzoek geen 

namen noemen, wel de onderwijsinstelling, faculteit en opleiding.  

• Welke onderwerpen precies aan bod zullen komen tijdens het interview.  

• Een verzoek tot audio opname.   

• Dat de audio opname gebruikt wordt om samenhang en verschil in studentbegeleiding te 

beschrijven om antwoord te geven op de onderzoeksvraag: “Op welke manier signaleren en 

begeleiden studentbegeleiders mantelzorgende studenten?”  

• Dat de audio opname en de individuele transcripten na beoordeling van het eindproduct 

worden vernietigd.  

Uiteindelijk is gekozen om deze punten niet nogmaals voor te leggen en te laten ondertekenen voor 

informed consent. Tijdens het onderzoek bleek namelijk dat respondenten dat niet nodig vonden, 

gezien zij in een onderwijs- en onderzoeksetting werken. 
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4. Resultaten 

4.1 Signalering 

Signalering duidt op de wijze waarop mantelzorgende studenten in beeld raken bij de 

onderwijsinstelling. Uit de interviews is gebleken dat weinig studentbegeleiders kunnen benoemen 

hoeveel studenten mantelzorger zijn. Volgens de studieadviseur van de faculteit Maatschappij en 

Recht zijn het een paar studenten per jaar. Volgens een studieadviseur op de Faculteit Natuur, 

Wiskunde en Informatica is het niet een hele grote groep, zij vraagt zich af bij welke hoeveelheid je 

iets speciaals gaat doen. De studieadviseur bij de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU ziet 

ze niet vaak, maar geeft aan dat dit niet betekent dat ze er niet zijn. Enkel dat ze niet komen. De 

studenten die komen zijn volgens haar onderdeel van een groep doorzetters, studenten die actief 

hulp zoeken en van zich laten horen. De begeleiders lijken wel allemaal bereid om zich in te zetten 

voor de doelgroep, mits er voldoende bewijs is om aan te nemen dat dit nodig is, zoals het aantal 

mantelzorgende studenten en inzicht in waarin zij belemmerd worden en waarom dit opgelost 

moet worden. De mate waarin dit duidelijk is bij studentbegeleiders is verdeeld. Als reactie op de 

vraag of een mantelzorg item toegevoegd moet worden aan de intake, vroeg één studenbegeleider 

zich af of de onderwijsinstelling wel specifiek moet signaleren op mantelzorgende studenten: 

“Ik denk dat meer informatie fijn is. Aan de andere kant… (…) Mantelzorg lijkt me een hele goede 

reden om coulant te zijn met studenten, maar tegelijkertijd als je het breed definieert heeft 

iedereen er wel mee te maken. Elkaar emotioneel ondersteunen is op een bepaalde manier denk 

ik ook mantelzorg. Het lijkt me dus goed om dat inzicht te hebben, maar tegelijkertijd raakt het 

ook aan je vraagstuk. (…) wil je alle persoonlijke omstandigheden van iemand in kaart hebben 

voordat iemand gaat studeren? Is het eigen verantwoordelijkheid? Is het iets dat besproken 

wordt? Ik weet het niet.” 

Moet de verantwoordelijkheid wel bij de onderwijsinstelling liggen? Hoe baken je het begrip mantelzorg 

af? Vanuit de overweging dat iedereen, ongeacht thuissituatie en de sociaaleconomische 

omstandigheden, op dezelfde manier toegang dient te krijgen tot het onderwijs, concludeert de 

studentbegeleider dat het hem wel belangrijk lijkt om het in kaart te brengen. 

4.1.1 Proactief signaleren tegenover reactief signaleren 

Op welke wijze worden mantelzorgende studenten gesignaleerd en ondersteund? De ondersteuning 

van mantelzorgende studenten begint bij signalering. In het Onderwijs en Examenreglement (OER) 

(UvA, HvA, VU, 2017) staat omschreven dat het voor onderwijsinstellingen van belang dat de student 

vroeg in beeld komt. Op deze manier kan op tijd gezocht worden naar geschikte ondersteuning. De 

helft van de geïnterviewde studentbegeleiders heeft aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat 

studenten de onderwijsinstelling inlichten als iets hen kan belemmeren tijdens hun studievoortgang.  

Signalering kent twee kanten, een proactieve- en een reactieve kant. Proactieve signalering bestaat 

uit momenten waarop, vanuit de onderwijsinstelling, actief contact gelegd wordt met de student. 

Reactieve signalering bestaat uit de momenten waarop van de student verwacht wordt dat zij in 

contact treden met onderwijspersoneel. Het eerste moment van proactieve signalering vindt plaats 

tijdens de inschrijving. Kwekkeboom et al., (2017) stellen dat iedere onderwijsinstelling bij de intake 

moet vragen of er sprake is van mantelzorg. Dit is ook voorgelegd aan de studentbegeleiders. 

Iedere geïnterviewde studentbegeleider was het daar mee eens. Mantelzorg wordt echter niet 

overal expliciet genoemd, zij vragen af en toe naar functiebeperking of belemmering. Expliciet 

vragen naar mantelzorg kan volgens sommige studentbegeleiders ontkend worden door studenten. 
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Studenten willen volgens hen een nieuwe start, willen eerst zien of zij zich zonder hulp kunnen 

redden, zien de zorg niet als een belemmering, schamen zich voor de situatie of zien het als iets 

vanzelfsprekends. Als je vraagt naar een zorgtaak, moet je volgens sommige studentbegeleiders ook 

alle mogelijke beperkingen noemen. Volgens de OER (UvA; HvA; VU, 2018) zijn dat ziekte(n), 

zwangerschap, lidmaatschap van raad-, commissie- of bestuur, topsport en bijzondere 

familieomstandigheden. Dat terwijl je af en toe juist per situatie wilt kijken wat er aan de hand is, 

niet per hokje. Daarom kiest de onderwijsinstelling ervoor om het impliciet te houden. Ongeveer de 

helft van de studentbegeleiders oppert om de vraag als volgt te formuleren: “zijn er dingen die de 

voortgang van je studie kunnen belemmeren?” Deze formulering is algemener en geeft de student 

een breder denkkader. Het gaat dan om alle dingen die je mogelijk kunnen belemmeren, zonder de 

subjectieve term “bijzonder” te gebruiken en zonder alle mogelijke beperkingen uit de OER te 

benoemen. Nadat deze vraag proactief is uitgezet ligt de verantwoordelijkheid bij de student. Vaak 

wordt na de melding beschreven waar zij met omstandigheden naartoe kunnen binnen de 

onderwijsinstelling. Studenten kunnen zich altijd zelf komen melden bij een studieadviseur, 

studentbegeleider of studentendecaan. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA en 

volgend jaar de opleiding rechten van de HvA nodigt de student, na signaal tijdens de intake, 

meteen proactief uit om op gesprek te komen. Op de HvA is dit onderdeel van een pilot Soft 

Landing, met als doel dit HvA breed door te voeren. Vervolgstappen bieden na het uitvragen wordt 

door enkele studentbegeleiders aanbevolen; 

“Je weet dat mantelzorg hen kan belemmeren, dan moet je wel vervolgstappen zetten”. 

Het volgende moment waar proactief gesignaleerd wordt is bij de start van de studie: 

“Ik ga altijd naar het eerste college van het eerste studiejaar (…) Toen merkte ik dat in de 

pauze al twintig mensen naar me toe kwamen. Dit jaar heb ik dat weer gedaan (…) Dan zeg 

ik kom van de week even langs, dan spreken we het rustig door op kantoor. Je hebt dus 

ambassadeurschap van het studieadvies, dat proberen we te behouden. Want inderdaad. Ik 

heb het me nooit gerealiseerd, studenten vinden het spannend om naar een studieadviseur 

te gaan. Ik liep vrij snel naar binnen. Maar er zijn toch studenten die het spannend vinden. 

Dan moet je praten.” 

Op deze manier begin je vroeg met signaleren of iets de student in de weg kan staan tijdens de 

studievoortgang. Door jezelf voor te stellen en de mogelijkheden in de ondersteuning te 

communiceren, zonder dat studenten hun situatie hebben blootgegeven, verlaag je de drempel en 

laat je studenten merken dat je er bent. Je krijgt een gezicht. Dit helpt studenten die het spannend 

vinden om zich te melden. De combinatie proactieve signalering en reactieve signalering lijkt 

daarmee op de gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals opgenomen is in beleidsplan 

functiebeperkingen van de VU (2018); “de student is bekend met welke voorzieningen er zijn en 

wordt geacht zich te melden.” Waarbij de proactieve kant zit in duidelijk communiceren welke 

begeleiding er is en eventueel gesprekken inplannen, en de reactieve kant zit in de verwachting dat 

de student zich komt melden. 

4.1.2 BSA en monitoring 

Studentbegeleiders monitoren de studievoortgang en resultaten. Een aantal studentbegeleiders 

vertelt dat dit wettelijk verplicht is en meestal samenhangt met ondersteuning in het behalen van 

het BSA. Volgens vrijwel alle geïnterviewde studentbegeleiders wordt de studievoortgang van 
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eerstejaarsstudenten om die reden gemonitord. Een van de studieadviseurs beschrijft monitoring 

als volgt: 

“Na de eerste deeltoets krijgen studenten een feedbackmail over hoe het gegaan is. Die is 

niet straffend ingezet. Die is echt wel meer van hé, we zien dat het niet goed ging. Loop je 

ergens tegenaan? Heb je persoonlijke omstandigheden? Dus je merkt vaak op die mail dat 

studenten hier komen praten. Tweede deeltoets komt er ook een feedbackmail. In februari is 

ook de eerste BSA-mail. Dan hebben we de BSA-regeling en worden er brieven verstuurd. 

Daar wordt ook altijd gezegd van let op. Als er iets aan de hand is kom even langs. Bij iedere 

ronde brieven merk je dat er mensen komen. De meest verschillende uiteenlopende 

situaties.” 

Vanwege de monitoring wordt dus proactief contact gezocht met de student, waarna gehoopt wordt 

dat de student zich komt melden. Melden is volgens de studentbegeleiders niet verplicht. Volgens 

een meerderheid van de geïnterviewde HvA en UvA studentbegeleiders houdt men in het eerste 

semester, soms in het eerste halfjaar, een kennismakingsgesprek. Op de VU gebeurt dit minder 

vaak. De studentendecaan aan de VU zegt hierover het volgende: 

“Iedereen vat die term anders op en geeft dat anders vorm. Tutoren hebben soms ook hele 

verschillende rollen. Maar zeg maar een persoon op de onderwijsinstelling die een redelijk 

standaard een gesprek voert, dat ontbreekt. Daar zou ik graag verandering in willen zien” 

Volgens de studentbegeleiders van opleidingen waar wel gesprekken gevoerd worden, worden 

studenten uitgenodigd voor het gesprek. Hierin worden de volgende dingen besproken: hoe gaat 

het nu, hoe ervaar je de studie, hoe zijn de eerste resultaten, loop je ergens tegenaan, zijn er dingen 

die we moeten weten? Vaak wordt na afloop van zo’n gesprek aangegeven dat een student terug 

kan komen als er iets gebeurt. Enkele studentbegeleiders maken meteen een vervolgafspraak. De 

studentbegeleiders die aangeven dat er geen introductiegesprekken plaatsvinden geven aan dat 

hun faculteit- of opleiding te groot is om dit te doen. Zij leggen die verantwoordelijkheid meestal bij 

de student neer, dan is er niet genoeg tijd om de studenten proactief uit te nodigen voor 

gesprekken. De begeleiders die actief gesprekken voeren met studenten hebben een belangrijke 

doorverwijsfunctie als studenten echt vastlopen. Tutoren en mentoren kunnen dan (nogmaals) 

verwijzen naar de studieadviseur.  

Studieloopbaanbegeleiders, studiebegeleiders en studieadviseurs kunnen doorverwijzen naar 

studentendecanen. In geval van psychologische problemen of barrières kan verwezen worden naar 

studentenpsychologen of studentenartsen. Studieadviseurs, decanen, artsen en psychologen 

komen veel in contact met studenten doordat zij zijn doorverwezen door iemand in een mentor 

positie.  

4.1.3 Signalering vanaf het tweede jaar 

Na het eerste jaar wordt de signalering op iedere onderwijsinstelling en faculteit veel reactiever. De 

enige studentbegeleider die studenten na het eerste jaar nog actief uitnodigt geeft aan dat dit vooral 

sporadisch is, als er tijd over is. Nadat de BSA binnen is mag de student volgens studentbegeleiders niet 

zomaar van de opleiding gestuurd worden. In de landelijke wet- en regelgeving (overheid.nl, 2013) staat 

daarentegen dat een student afgewezen kan worden tot en met het eerste jaar van inschrijving nadat het 

propedeutisch examen is behaald, dat duidt op een jaar na behalen van een propedeuse. Op een aantal 

opleidingen hebben studenten vanaf het tweede jaar helemaal geen studentbegeleider, tutor of 

mentor meer. Op andere opleidingen is het contact minder regelmatig of op aanvraag. 
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Studieadviseurs en studentendecanen blijven wel voor iedere student beschikbaar tijdens een 

wekelijks inloopspreekuur. Studenten moeten het nu zelf kunnen, zeggen studentbegeleiders. 

Het is aan hen om van zich te laten horen. De meeste ondersteuningsmogelijkheden worden 

gecommuniceerd via het internet en tijdens het eerste jaar. Studieadviseur aan de VU pleit voor de 

emancipatie van de jonge mantelzorger. Studenten moeten leren om voor zichzelf op te komen en 

hun stem te laten horen: 

“Ik zou er meer voor kiezen degene die de mantelzorg uitvoert en bespeurt, of die in zijn 

omgeving bespeurt dat het te veel wordt, dat die geholpen wordt om zijn stem te laten 

horen. Anders ben je namelijk afhankelijk van degene die moet gaan duiden. (…) Ik denk dat 

we met zijn allen de verantwoordelijkheid hebben, met name de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, zeker met de vergrijzing, om de mantelzorger te leren zijn stem te 

geven aan de situatie. (…) Dan vermijd je willekeur, dan vermijd je afhankelijkheid van de 

situatie, dat je net in een ander groepje zit of dat net die persoon je tutor is.” 

Met deze invalshoek is de proactieve signalering aan het begin prettig als de student net op de 

opleiding komt en wegwijs moet raken, maar vervolgens is het volgens haar van belang dat de 

onderwijsinstelling investeert in de student, zodat de student zich sterk maakt om zijn stem te 

laten horen. Vraag is dan wel op welke wijze je de student aantrekt en hoe je ze emancipeert. 

Daarbij geven ook een aantal studentbegeleiders dat signaleren slechts het begin is, de student is in 

kaart, wat zijn je vervolgstappen? 

4.2 Ondersteuning 

4.2.1 Taakopvatting 

Binnen een onderwijsinstelling zijn verschillende personen betrokken bij de signalering en 

ondersteuning van studenten. De rollen zijn in het theoretisch kader genoemd en zullen 

hieronder verder uitgelegd worden vanuit de taakopvatting van de studentbegeleiders. 

Mentoren (wo), tutoren (wo), studieloopbaanbegeleiders (hbo), studiebegeleiders (hbo) en in een 

enkel geval praktijkinstructeurs (hbo), hebben direct contact met studenten. Zij geven bijna allemaal 

les, praktijkinstructeurs begeleiden alleen projectgroepen. Studenten kunnen naar deze begeleiders 

toe komen met vragen of om een persoonlijke situatie te bespreken. Volgens de studentbegeleiders 

maakt het intensieve contact dat zij met studenten hebben het laagdrempeliger om vragen te 

stellen of te vertellen over persoonlijke omstandigheden. Als een student met iets specifieks zit, 

bijvoorbeeld mantelzorg, dan kunnen zij hen gemakkelijk doorverwijzen. Meestal kennen zij de 

ondersteuningsroutes binnen de onderwijsinstelling. 

Studieadviseurs (wo) spreken studenten op afspraak. De ondersteuning is bij hen wat intensiever. 

De inhoud is afhankelijk van de hulpvraag. Daarom beginnen zij meestal met een gesprek; kijken wat 

nodig is, luisteren, doorvragen, in kaart brengen hoe het gaat. Volgens de geïnterviewde 

studieadviseurs wil de student meestal gehoord worden, hulp bij het maken van een planning, 

lobbyen voor mogelijkheden tot flexibiliteit, bespreken hoe de studie verloopt of tips bij het 

studeren. Op het hbo nemen SLB’ers en SB’ers deze taken meestal op zich. Als de student niet 

genoeg geholpen is met zulke gesprekken kunnen zij doorverwezen worden naar de decaan, 

studenten kunnen ook direct een gesprek inplannen bij de decaan. Dan hoeft niet de situatie 

meerdere malen uitgelegd te worden. Decanen helpen meestal met regelingen; topsportregelingen, 

financiële compensatie (profileringsfonds), inventariseren van het netwerk rondom de student en 
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nagaan wat mogelijkheden zijn. Kan maatschappelijk werk een rol spelen, kan de student bij de 

gemeente aankloppen voor vergoeding? Doordat de decaan zich met regelingen bezighoudt, hebben 

decanen regelmatig contact met de examencommissie; die oordeelt over bijzondere vrijstellingen en 

regelingen in het onderwijs; de BSA-ontheffing, extra herkansingen, uitsluiting van het vak. Vaak 

trainen decanen de studentbegeleiders op de onderwijsinstelling. Dit zijn trainingen gericht op 

omgang met bepaalde doelgroepen; studenten met autisme, ADHD of een andere etnische 

achtergrond. Voor persoonlijke problematiek en trainingen gericht op de student kan doorverwezen 

worden naar studentenpsychologen. 

4.2.2 Student ondersteuning 

In het onderzoek van Stolk (2017) is aan mantelzorgende studenten gevraagd wat voor hen de ideale 

wijze zou zijn waarop de onderwijsinstelling hen kan ondersteunen. Hieruit bleek dat zij behoefte 

hebben aan duidelijke rollen. Vaak zijn de rollen en functies van het ondersteunend personeel bij 

hen niet duidelijk. Ook willen de studenten graag meer persoonlijk contact met een tutor of mentor. 

Op deze manier denken zij meer ruimte te hebben voor gesprekken over de thuissituatie en meer 

begrip te krijgen van de studentbegeleider. De interviews in het onderzoek van Stolk zijn afgenomen 

op de VU, studentendecaan van de VU heeft binnen huidig onderzoek verteld dat daar geen 

duidelijke mentorrollen zijn. Studenten gaven in het onderzoek van Stolk ook aan dat zij zich af en 

toe niet begrepen voelen en willen dat begeleiders meer getraind worden in gespreksvaardigheid. 

Bovenal geven studenten aan dat zij behoefte hebben aan begrip, erkenning en actieve 

ondersteuning; daarmee bedoelen zij ruimte bij deadlines, extra herkansingen, flexibiliteit bij de 

aanwezigheidsplicht en persoonlijke gesprekken. 

Volgens studentbegeleiders binnen huidig onderzoek staat de ondersteuning die de student wenst 

in sommige gevallen haaks op de werkelijkheid: 

“Van de dingen die ik weet, als ik die probeer te bedenken, dan is de grootste behoeften van die 

studenten flexibiliteit. Als er iets is dat we niet bieden dan is het dat wel. Dit zit ram vast in 

elkaar (wijst op het kaartje met drie jaar bachelor) en dit al helemaal (wijst op het kaartje met 

het materprogramma). Dus ieder practicum is bevochten, ieder uur is ingevuld er zijn 

verschrikkelijk veel dingen verplicht, dus de keuzeruimte is niet groot. De wens staat vaak haaks 

op de werkelijkheid” 

Vanuit het hierboven geciteerde oogpunt, afkomstig van een studieadviseur op de VU, klinkt de 

positie van de jonge mantelzorger ingewikkeld. Een studentdecaan van de UvA verklaart dat je kan 

spreken van twee type opleidingen, praktische opleidingen, zoals geneeskunde of tandheelkunde 

en academische opleidingen, zoals sociologie of geschiedenis. Des te academischer de opleiding, 

des te meer flexibiliteit mogelijk is. Een academische opleiding op het hbo schaft vanaf volgend jaar 

de aanwezigheidsplicht bijvoorbeeld af. In de Onderwijs en Examenreglement (2018) staat volgens 

een geïnterviewde studentbegeleider namelijk dat aanwezigheid alleen verplicht mag zijn bij 

praktijkonderwijs; waarin taken getoetst worden die je niet uit een boek kan leren. 

De flexibiliteit die onderwijsinstellingen biedt kent verschillende vormen; directe flexibiliteit en 

regelingen. De directe flexibiliteit wordt geboden door de student te laten ruilen van lestijd of 

werkgroep, flexibel te zijn in lestijden of aanwezigheidsplicht op te heffen. Soms gaat dit 

gepaard met een compensatieopdracht, zodat de student op de hoogte blijft van de studiestof. 

Maar ook daar kan de student onder bijzondere omstandigheden vrijstelling van krijgen. 

Flexibiliteit kan volgens een studentendecaan aan de UvA ook een keerzijde hebben: 
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“Het is juist de geestelijke ontwikkeling van die studenten die met die taken zitten. Vooral 

die emotionele taken. En zich… ja. Toch wel gedwongen voelen voor hun ouders te zorgen. 

(…) Als ze zich even een paar jaar zouden ontwikkelen en 25 waren dan zouden ze zeggen 

sorry, maar ik moet naar college. Maar ze hebben zich nog helemaal niet losgemaakt van 

die ouders. (…) het heeft heel vaak met loyaliteit te maken.” 

Mantelzorgende studenten kunnen dus af en toe geen nee zeggen tegen de zorg, terwijl zij dit 

misschien wel zouden doen als zij zich verder ontwikkeld zouden hebben. Die ontwikkeling kan een 

belangrijk punt zijn. In de CAP-J (Nederlands Jeugdinstituut, 2018), het classificatiesysteem 

jeugdproblemen, wordt bij jonge mantelzorgers gewaarschuwd voor parentificatie; een jeugdige die 

langdurig de rol van ouder op zich neemt, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Dit 

kan volgens het instituut schadelijk zijn voor de ontwikkeling- en leiden tot een negatief zelfbeeld. 

Geparentificeerde jongeren kunnen soms ook moeilijk voor zichzelf opkomen en minder goed 

overweg met leeftijdgenoten. Een aantal studentbegeleiders geeft aan dat het daarom af en toe 

juist prettig kan zijn voor de student als vanwege aanwezigheidsplicht wel nee gezegd kan worden. 

De tweede vorm van flexibiliteit zit in regelingen. Als een student niet aan de BSA-norm voldoet kan 

via de examencommissie of studentendecaan ontheffing aangevraagd worden. Als de 

studentbegeleiders overtuigd zijn van de belemmering dan wordt je gemonitord. Volgens een 

studieadviseur op de HvA is een belemmering overtuigend als je bijvoorbeeld gedurende 20 weken 

zorg biedt en je buiten die weken gewoon op niveau functioneert; je vakken haalt. Zij geeft aan dat 

bij veel gemiste lessen of vakken sprake kan zijn van een glijdende schaal in het onderwijs. Je krijgt 

ontheffing van gemiste vakken of lessen, maar het jaar daarop heb je een extra vak of tentamen. In 

zulke gevallen kan een student volgens de decaan van de HvA beter tijdelijk stoppen met behoud 

van studiepunten: 

“Uitzoomen, hoe belangrijk is het, je kan het opnieuw doen, je mag stoppen met de studie 

en later terugkomen. Even lucht of maar één vak volgen. Je hebt wel dat lijntje als 

ontspanning, het is maar net wat voor het moment van pas komt.” 

In overmachtsituaties kan een student ook in aanmerking komen voor landelijke financiële 

regelingen; het profileringsfonds. Ook bij deze regeling geldt dat studentbegeleiders adviseren om je 

bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk aan te geven. Bij het vinden van de juiste 

ondersteuning is het van belang om je te verdiepen in de behoeften van een student. Volgens een 

aantal studentbegeleiders is niet iedereen bekend met het profileringsfonds. 

Cijfers gericht op het profileringsfonds tonen ook aan dat enkel 1 op de 20 studenten van het fonds 

weet. Gegevens over de reden dat studenten zich beroepen op het profileringsfonds (ResearchNed, 

2017), tonen aan dat hbo-studenten, met 53%, het vaakst een beroep doen vanwege 

overmachtsituaties, waaronder familieomstandigheden. Op het wo is dit enkel 23%, met als meest 

voorname reden (70%) een bestuursfunctie of medezeggenschap.  

4.3 Wensen en behoeften van mantelzorgende studenten 

4.3.1 Doelgroep in kaart 

Uit publicaties van verschillende partijen (Movisie, 2016; Expertisecentrum Mantelzorg, 2016; 

Rekenkamer Amsterdam, 2014; SCP, 2017) bleek dat de groep moeilijk in kaart te brengen is. Dit 

komt onder andere doordat zij zichzelf niet herkennen in de term mantelzorger, de zorg 

vanzelfsprekend vinden of omdat er sprake is van een glijdende schaal, waardoor niet duidelijk is 
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wanneer de thuissituatie overgaat in mantelzorg. Studentbegeleiders geven ook aan dat 

mantelzorgende studenten moeilijk in beeld komen. Zoals in paragraaf 4.1.1 al werd beschreven is er 

sprake van proactieve- en reactieve signalering, maar vraagt de onderwijsinstelling vaak niet expliciet 

naar mantelzorg. Mantelzorg is volgens de meeste geïnterviewde studentbegeleiders ook moeilijk te 

definiëren. Studenten die zich zorgen maken, ’s-nachts wakker liggen of zich inzetten voor de 

opvoeding van een jonger broertje of zusje zouden zich volgens hen niet gauw melden. Zij zien vaker 

studenten die aan het begin van een opleiding al moeilijkheden ervaren of moeilijkheden 

verwachten vanwege een bestaande thuissituatie. Minder vaak zien zij studenten waarbij gaande de 

opleiding iemand ziek wordt en er langzaam meer taken overgenomen worden. Dan is er sprake van 

een glijdende schaal waarin je in een nieuwe situatie een harder moet werken of een extra taak 

toebedeeld krijgt, zegt een studieadviseur aan de VU. Binnen de onderwijsinstelling is na de BSA 

haast geen moment waarop gevraagd wordt hoe de studie verloopt. Volgens Kwekkeboom et al. 

(2017) moet daarom juist continuïteit zitten in het bevragen van de thuissituatie; bijvoorbeeld 

tijdens halfjaarlijkse gesprekken of in samenhang met themaweken zoals de week van de jonge 

mantelzorg. Verschillende studentbegeleiders, verspreid over de drie onderwijsinstellingen, geven 

aan de behoeften van de mantelzorgende studenten die wel gesignaleerd worden ook niet altijd 

duidelijk zijn. Het zou volgens hen goed zijn als dat beter in kaart was. 

4.3.2 Geen enkele situatie is hetzelfde 

Uit onderzoek is gebleken dat de intensiteit van zorg samenhangt met een hulpbehoefte en dat 

jongeren met een psychisch ziek gezinslid meer problemen hebben dan met een lichamelijk ziek 

gezinslid (van den Einde-Bus, Goldschmeding, Tielen, De Waart, Van de Looij-Jansen, 2010). Dit wijst 

erop dat verschillende zorgsituaties verschillend kunnen uitpakken. In het onderzoek van Stolk 

(2017) wordt ook aangegeven dat iedere mantelzorg situatie uniek is. Alle geïnterviewde 

mantelzorgende studenten hebben huishoudelijke taken, een meerderheid gaat mee naar 

doktersafspraken, een aantal helpt bij persoonlijke verzorging, een minderheid ontvang 

professionele thuishulp en enkelen draaien het huishouden volledig zelf, zonder sociaal netwerk of 

thuiszorg. Mantelzorgende studenten vinden de zorgtaken vaak vanzelfsprekend, zijn geleidelijk in 

de zorgsituatie geraakt of vinden hun thuissituatie normaal. 

De geïnterviewde studentbegeleiders geven hetzelfde aan; het is een diverse groep. 

Een studentendecaan aan de UvA omschrijft de groep als volgt: 

“Ik moet verzorgen, dat zie je eigenlijk alleen maar bij kinderen waar één van de ouders 

kanker heeft en waar ze dan voor kiezen om toch een deel van hun studie op te offeren. 

Maar dat is veel harmonieuzer. Dat is vaak ook vrijwillig. Van ik neem er nu de tijd voor. De 

studenten waar ik aan denk bij mantelzorgers zijn de studenten die zodra één van hun 

gescheiden ouders zich rot voelt het kind belt. Weigert om zorg te vragen." 

De geïnterviewde onderscheidt hier twee typen; kinderen van ouders met een ziekte of 

handicap, tegenover kinderen van ouders die psychisch leed ondergaan waardoor het kind 

(onvrijwillig) psychisch belast raakt. 

De geïnterviewde geeft hierbij wel aan dat de mantelzorgende student eigenlijk niet in groepen ingedeeld 

kan worden. Mantelzorg kent nog meer vormen. Er is sprake van verschillen in relatie tot de 

hulpbehoevende en de hulpvraag. De hulpvraag kan gericht zijn op fysieke, mentale of emotionele hulp. 

De oorzaken kunnen liggen bij ouderdom, ziekte, chronische ziekte. De hulpbehoevenden zijn ouders, 

familieleden, vrienden of huisgenoten. De studentendecaan geeft ook aan dat de zorg gedecentraliseerd 
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is en praktische hulp bieden daardoor steeds moeilijker wordt. Studenten studeren in Amsterdam, maar 

wonen niet allemaal in dezelfde gemeente, dat betekent dat zij met verschillende regelingen en 

ondersteuningsmogelijkheden te maken hebben. Deze zijn niet allemaal even sterk of even duidelijk 

gecommuniceerd naar de mantelzorgers. Veel studentbegeleiders vinden het daarom belangrijk dat 

studenten aan hun eigen ontwikkeling werken. Dat ze leren om keuzes te maken. Moet je echt elke dag 

zorgen of kan iemand anders het een keer voor je doen? Als studenten een zorggerelateerde opleiding 

hebben gekozen vanwege de thuissituatie, wat volgens een aantal studentbegeleiders geregeld gebeurt, 

dan hebben zij volgens hen nog meer moeite om de zorgtaken los te laten. Studieadviseur van FBW aan 

de VU, geeft aan dat het dan onderdeel is van je identiteit. Je doet het, je kan het en het is zowel thuis als 

op de studieonderdeel van je leven. 

4.3.3. Mogelijkheden en belemmeringen in de ondersteuning 

Af en toe is het niet alleen moeilijk om hulp te vragen aan anderen, maar kennen zij ook de weg niet, 

wie zijn de hulpbronnen, wie kan bemiddelen? Ook is er volgens studentbegeleiders vaak sprake van 

opofferingsgezindheid. Het gaat ten koste van de eigen ontwikkeling: 

“Als een ouder zegt ik wil dat jij voor me zorgt en niemand anders aan mijn bed, hoeveel 

veerkracht heeft een student dan?” 

Naast opofferingsgezindheid bestaan verschillende factoren die zowel de situatie van de 

mantelzorger als de ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling kan belemmeren. Tegelijkertijd 

zijn er ook factoren die de situatie van de mantelzorger juist versterken en de ondersteuning 

kunnen verbeteren. Studentbegeleiders noemen student factoren die de draaglast vergroten; 

schaamte, stress eenzaamheid en moeite om voor zichzelf te kiezen. Een omschrijving van 

eenzaamheid als gevolg van mantelzorg wordt uitgesproken door studieadviseur van de FMG: 

“Ik kan me voorstellen dat het best eenzaam is als je medestudenten de kroeg in gaan en 

zuipen en gekkigheid en jij moet telkens naar huis om voor iemand te zorgen.” 

Een student is mantelzorger, maar ook student. De eenzaamheid die hieruit volgt kan leiden tot 

meer draaglast; minder sociale cohesie en minder sociale bindingen, zoals opgenomen in het 

balansmodel van Bakker et al., (1998). Ook noemen studentbegeleiders situatiefactoren als 

overmacht, en de glijdende schaal. Het weten te combineren van een studie en een zorgtaak kan 

tegelijkertijd bijdragen aan draagkracht via veerkracht en uithoudingsvermogen. Studieadviseur van 

FDR aan de VU zegt hierover het volgende: 

“De mantelzorger heeft behoorlijk wat veerkracht en de zorg combineren met de studie 

getuigt van uithoudingsvermogen. Er valt niet echt voor te kiezen en het hoeft niet iets te 

zijn waar je jezelf voor schaamt, het mag ook best meer status krijgen. Het zijn studenten 

met een vermogen om dingen te combineren en door te zetten, waar werkgevers veel aan 

kunnen hebben, sterke persoonlijkheden. Je zet het alleen niet op een cv, zoals je dat wel zou 

doen met een bestuursfunctie waar je vertraging door bent opgelopen.” 

Eerder is al beschreven dat studenten die studie en zorg combineren zich in een tweestrijd 

bevinden. Succesvol plannen en je studie afronden kan volgens de studieadviseur van Faculteit er 

Rechtsgeleerdheid een krachtige competentie zijn, ook tijdens hun loopbaan. Belemmerend is dat 

er een soort taboe over heerst. Je zegt niet gauw dat je vertraging hebt opgelopen vanwege 

mantelzorg. Je zet niet op je curriculum vitae dat je mantelzorg hebt gedaan. Een bestuursfunctie, 

net als mantelzorg een reden om in aanmerking te komen voor het profileringsfonds, heeft 
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maatschappelijk wel aanzien, zegt een studieadviseur aan de VU. Zoals in de introductie is 

omschreven leven we in een prestatiemaatschappij waarin ruimte en aanzien is voor zulke 

activiteiten. Dit blijkt ook uit de topsport verklaring, die nadrukkelijk vermeldt dat studenten onder 

extra druk hebben gepresteerd binnen het onderwijs. 

Volgens vijf studentbegeleiders hebben studenten een (niet westerse) migranten achtergrond het 

extra moeilijk. Zij vinden volgens hen vanwege hun collectivistische cultuur vaker dat het 

vanzelfsprekend is om te zorgen. Ze blijven daarom langer thuis wonen of gaan niet uit huis voor 

het huwelijk. Ook heerst er volgens studentendecaan van de HvA een grotere taboe op 

psychologische ondersteuning en psychische klachten: 

“Studenten met een andere etnische achtergrond ervaren psychologische ondersteuning ook 

vaker als een taboe”. 

Studentbegeleiders geven niet aan extra te focussen op deze groep. Ook geven vijf 

studentbegeleiders aan dat mantelzorgende studenten volgens hen meestal vrouwelijk zijn. 

Zeven begeleiders noemde uitsluitend vrouwelijke studenten wanneer zij spraken over 

mantelzorgende studenten of wanneer zij situaties noemde, zoals: 

“De vader werkt, meisje moet het dan doen en de rest van de kinderen doet niet zo veel. Dat 

zie je ook vaak, dat één iemand opstaat en eigenlijk de boel aan elkaar houdt.” 

Volgens een aantal studentbegeleiders zou het bevorderend werken als mantelzorgende 

studenten minder eenzaam zouden zijn. Mantelzorgende studenten denken vaak dat ze de enige 

zijn. Als zij zouden weten dat meerdere in die situatie zitten, dan kan dat hen helpen. Dit zal 

volgens studentbegeleiders bijdragen bij aan zelfbewustzijn, studenten kunnen elkaar dan helpen 

en steunen, wat bevorderend is voor de draagkracht. Dit is dan weer bevorderend voor de sociale 

cohesie, zoals opgenomen in het balansmodel van Bakker et al., (1998). Volgens de studieadviseur 

FDR bevinden we ons in een individualistisch tijdperk, die van zichzelf belemmerend is voor de 

saamhorigheid en onderlinge verbinding; 

“We zitten in een toch wel hele individualistische setting en tijd. Nog meer dan voorheen 

misschien. Ik merk ook wel dat docenten vertellen dat als er een pauze is dat alle studenten 

op de telefoon gaan kijken en niet meer met elkaar gaan praten. (…) Ik merk wel dat het iets is 

waar studenten steeds meer moeite hebben. Contact leggen met anderen. Als ze dat niet zo 

hebben kan je zeggen ga naar eens naar studievereniging, een filmavond, een debatavond of een 

borrel. Veel mensen durven dat niet omdat ze dan alleen zijn en hoe ga je dan een gesprekje 

voeren met iemand die daar is.” 

Hierop is gevraagd of het type onderwijs volgens deze studentbegeleider nog invloed uitoefent op de 

individualisering. Zij gaf aan dat het hbo-onderwijs mogelijk meer mogelijkheid geeft tot 

samenwerking en saamhorigheid. Belangrijke draagkrachtfactoren, volgens het balansmodel. Een 

aantal voorlichtingswebsites trekken vergelijkingen tussen onderwijsinstellingen. Op de pagina van 

de HvA staat dat wo-onderwijs gekenmerkt wordt door weinig stages, weinig contacturen, veel 

zelfstudie, individuele opdrachten, veel studiestof, hoog tempo en weinig tot geen begeleiding in de 

studie. Het hbo-onderwijs heeft daarentegen stages, veel contacturen, veel projectgroepen en veel 

begeleiding. Op de site van de UvA (UvA, 2018) wordt ook aangegeven dat het hbo meer met 

groepjes-, projecten en stages werkt. Het is denkbaar dat universitaire studenten hierdoor minder 

sociale cohesie ervaren in het onderwijs, wat volgens het balansmodel (Bakker et al., 1998) 
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belemmerend kan zijn voor de draagkracht. Dit betekent ook dat mantelzorgende studenten op het 

hbo misschien gemakkelijker in beeld komen of makkelijker op studentbegeleiders of docenten af 

stappen. 

4.3.4 Gesprekken voeren 

Volgens meerdere studentbegeleiders is het van belang om naar het geheel te kijken; wie is de 

student, wat speelt er, hoe ziet de thuissituatie eruit, wie bevinden zich in de leefwereld van de 

student, waar liggen de behoeften? Zo kan je maatwerk leveren. Een luisterend oor bieden kan 

volgens studentbegeleiders soms al genoeg zijn om te voorzien in de behoeften van en student. 

Volgens Stolk (2017) vinden studenten het inderdaad belangrijk om gehoord te worden. 

Gesprekken voeren kan antwoord bieden op veel punten die in andere hoofdstukken genoemd 

zijn. Heeft de student moeite met grenzen bewaken, voelt de student zich bezwaard of heeft de 

student behoefte aan meer flexibiliteit in het onderwijs, hoeveel kan een student erbij kan hebben 

en wat kan de onderwijsinstelling bieden? Is het te veel, is het handig als de student tijdelijk met de 

studie stopt? begint allemaal bij helder krijgen wat er speelt, inzoomen op waar de behoeften 

liggen en samen kijken wat de mogelijkheden zijn. 

4.5 Verandering 

4.5.1 Aandacht voor studentbegeleiding 

Een studentendecaan van de UvA geeft aan dat onderwijsinstellingen betaald worden voor resultaat. 

Het onderwijs moest daarom aangepast worden om het studietempo te verhogen. In de nationale 

wet- en regelgeving rondom BSA (overheid.nl, 2013) staat ook dat het BSA beoogd te stimuleren dat 

studenten hun opleiding binnen de nominale studieduur afronden. De studentendecaan geeft aan 

dat alles verplicht moest worden zodat studenten zo snel mogelijk door de studie heen konden. In 

vergelijking met voorgaande jaren scoren studenten hoger op vragenlijsten die stress meten 

(Hogeschool Windesheim, 2017; LSVb, 2017). Meerdere studentbegeleiders aan alle 

onderwijsinstellingen omschrijven dat de test van bureau studentenartsen, zoals beschreven in de 

factsheet van het expertiselab (van Tienen, de Boer, de Roos, van der Heijde, & Vonk, 2018), om 

deze reden is uitgezet. Studieadviseur aan de VU noemt andere factoren die maken dat er aandacht 

is voor studentbegeleiding; krapte op de arbeidsmarkt, selectie aan de poort en bouwen aan het CV. 

Hierbij noemt ze de volgende voorbeelden: 

“We vragen op je achttiende al dat je werkervaring hebt als vrijwilliger en dat je op Lesbos 

vluchtelingen hebt geholpen en coach bent geweest van een sportteam. Dat zie ik dan weer, 

toen ik op de derde klas vwo van mijn dochter was. Op een voorlichting, dat een van de 

ouders zei we willen heel even vragen wat de verplichte uren zijn. [kind] wilt graag [studie] 

studeren en hij moet alvast aan zijn cv gaan bouwen. Ik wil dus weten of naast de middelbare 

school wel tijd is. Ik zat daar dus van zo, dus dat gebeurt hier dus al.” 

Voor zowel de student als de samenleving kost een mislukte studie veel, daarom richten de 

maatschappij en de onderwijsinstellingen zich tegenwoordig ook op de preventieve sfeer, zegt 

studieadviseur van de HvA. Wie is de student en wat zijn de knelpunten? Er wordt budget 

vrijgemaakt voor de onderwijsparticipatie van kwetsbaardere groepen. Het bestuur heeft twee 

dingen hoog in het vaandel staan toegankelijkheid en gelijke behandeling. Studentbegeleider aan 

de HvA zegt; “Alle groepen moeten kunnen studeren en je wilt iedereen gelijk behandelen.” Dit is 

ook opgenomen in het beleidsplan functiebeperkingen (VU, 2017). 
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4.5.2 Bewustwording bij studentbegeleiders 

Volgens studentbegeleiders is bewustwording heel belangrijk als je wilt werken aan de signalering en 

ondersteuning van studerende mantelzorgers. Een voorbeeld hiervan blijkt uit een mailwisseling 

tussen de auteur van huidig onderzoek en een studentendecaan aan de UvA. De pagina van de 

studentdecanen, een pagina met een stuk over persoonlijke omstandigheden, waarbij mantelzorg 

nadrukkelijk genoemd wordt, was in de week van de jonge mantelzorgers aangepast. Na mailcontact 

waarin gevraagd werd naar de aanpassingen die zijn gemaakt, bleek het volgende: 

“Als communicatiedame, probeer ik de site aan te passen aan de moderne tijd. Ik was bij de 

mantelzorg-dag laatst en heb ze in m’n vizier. Het is natuurlijk een bijzondere 

familieomstandigheid, die van oudsher ook tot voorzieningen kon leiden (bij vertraging 

hierdoor en als een student dit tijdig meldt). Door de speciale aandacht voor de 

mantelzorgers, heb ik in samenwerking met de specialisten een weg gecreëerd, naar onze 

afdeling als een student dit als term gebruikt (…) Ik ben blij dat het je opgevallen is.” (UvA 

studentendecaan, persoonlijke communicatie, 19 juni, 2018) 

In deze expliciete vermelding verschilt de pagina van de UvA duidelijk van de VU. Een studieadviseur van 

de UvA omschrijft het belang van bewustwording in antwoord op de vraag of de week van de jonge 

mantelzorg volgens haar zou bijdragen aan bewustwording: 

“Je moet eerst nagaan wat een student met een zorgtaak is, wil je een hele week vrijmaken, wat 

wil je bereiken, meer erkenning, onder studenten ook? Een week is veel, waarom? Je moet eerst 

onderzoeken hoe groot de groep is en waar zij tegenaan lopen. Als docenten en mentoren meer 

bewust moeten zijn en meer voorgelicht moeten worden dan kan dat zeker. Docenten worden 

alleen wel veel belast, de meeste zullen er voor open staan, maar het is heel belangrijk om te 

weten hoe groot de groep is, wat de knelpunten zijn en van daaruit kijken of het nodig is dat 

docenten meer bewust zijn. Is het empathie, begrijpen ze het niet, voelt de student dat docenten 

hen niet begrijpen?” 

Enkele studentbegeleiders deelde een soortgelijke visie en stelde de volgende vragen: wat wil je, 

hoe groot is de urgentie, wat wil je bereiken en wat is de wens van de doelgroep? Er is volgens hen 

namelijk veel mogelijk, mits duidelijk is hoe groot de groep is, wat hun behoeften zijn en als 

aangetoond is dat meer nodig is om in die behoeften te voorzien. Bewustwording kan ook relatief 

goedkoop zijn, in vergelijking met bijvoorbeeld trainingen voor studentbegeleiders: 

“Al zou je kunnen zeggen bewustwording an sich is zeer belangrijk (…) 

bewustwordingscampagne. Dat zijn relatief goedkopere interventies, dan alle 

studentbegeleiders op training sturen. (…) Nu je het zegt, alleen die mail datje aangaf dat je 

me hierover zou interviewen (…) dat het iets is dat breder voorkomt, dat het iets is dat vaker 

voorkomt, dat studenten ergens tegenaan kunnen lopen. Eigenlijk door dit gesprek alleen al 

denk ik ja, hier ben ik me bewust van. Volgende keer dat iemand binnen komt en zegt ik zorg 

voor mijn zusje, dan kan ik daarop ingaan. Wat je zegt klopt wel. Sommige zijn zich helemaal 

niet bewust van de impact die het heeft aan tijd en energie, per week urenlang zorg te 

verlenen. Dat is heel anders dan een student die dat helemaal niet hoeft. Zo’n week van de 

jonge mantelzorg waar je op een bepaalde manier aan kan aanhaken of waarmee je iets 

onder de aandacht kan brengen. Ik denk relatief dat die kosten-batenanalyse daarbij ook 

positief is. Dat ik denk wat grappig hier heb ik niet bij stilgestaan, daar kunnen wij ook wat 

mee doen. Dat vind ik erg leuk aan dit gesprek.” 
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De studieadviseur zegt dat het gesprek alleen al heeft bijgedragen aan inzicht en bewustwording. Een 

ander voorbeeld van wat bewustwording kan doen blijkt uit een interview op de VU. Daar is onlangs 

op basis van het onderzoek van Stolk (2017), een document opgesteld met punten die houvast 

kunnen bieden in het begeleiden van mantelzorgende studenten. In dit document komen zaken 

terug die in huidig onderzoeksrapport ook beschreven worden; de student voelt zich soms belast, ze 

kunnen doorverwezen worden, de situatie is niet altijd duidelijk, waar heeft de student behoefte 

aan, welke flexibiliteit kan geboden worden, welke voorzieningen zijn er? Een nieuw punt, 

samenwerking met externe partijen komt ook naar voren in het document. 

4.5.3 Bewustwording stimuleren bij de mantelzorgende student 

Aan de andere kant ligt er ook een grote rol bij de student zelf. Het is voor hen niet altijd 

makkelijk om aan te geven dat zij het moeilijk hebben om de balans tussen studie en zorg te 

vinden: 

“Als je voor je moeder zorgt, voor je vader, kijk dat doe je vanuit je hart. Dan kan ik me 

voorstellen dat je dat niet aan iemand anders, een buitenstaander gaat vertellen, ja, ik zorg 

voor mijn moeder maar mijn studie gaat niet goed. Dan kom je een beetje klagerig over, van 

ik doe dit, maar mijn studie lijdt eronder. Dan lijkt het alsof je eigenlijk de hele situatie niet 

fijn vindt terwijl je eigenlijk vanuit je hart die zorg weer verleend. Dan lijkt het me lastig dat je 

het dan naar buiten toe brengt. Dat is heel menselijk en heel begrijpelijk, maar tegelijkertijd 

een besef van hoe moeilijk het ook is. Toch hoe eerder je het aankaart, hoe meer baat je erbij 

hebt. Dat stukje van bewustwording, daar valt ook winst bij te behalen.” 

Die rol voor de student is niet per definitie de sleutel tot de juiste begeleiding. Er moet sprake zijn 

van bewustzijn. De begeleidingsmogelijkheden moeten duidelijk zijn en er is sprake van 

vraagverlegenheid, stress, schaamte, gewoonten of trots. Als de onderwijsinstelling zorgt dat zij 

zich bewust zijn van de doelgroep en goed weten aan te geven wat zij kunnen bieden, dan kunnen 

zij enkel hopen dat de student zich zo vroeg mogelijk komt melden. De student moet denken “Daar 

bedoelen ze mij mee!”. Zoals in het theoretisch kader al omschreven werd is afwezigheid van kennis 

over het bestaan van voorzieningen een mogelijke drempel bij het vragen van hulp (Kerr, 1983). 

Eén studentbegeleider gaf aan dat de mogelijkheden op verschillende momenten daarom duidelijk 

benadrukt moet worden: 

“Dat zij zich eerder erkennen in iets dat zo genoemd wordt. Dus stel je zegt in die intake ben 

jij mantelzorger? Dat zij weten hoe omvangrijk zo’n begrip is en dat zij daar misschien ook 

onder vallen Ja, om nog even toe te voegen aan bijvoorbeeld het hele straatje van wat de 

studentendecaan opnoemt, heb je dit, heb je dat, heb je zus, heb je zo. Dat zou erbij kunnen. 

Ik denk dat ik het zelf ook in mijn verhaal van studieadviseur mee kan nemen. Aan het begin 

van het jaar. Ja. Het kost mij niets meer, niets minder, als dat de bewustwording bevordert 

dan is dat geen enkel probleem.” 

Open kaart spelen en heel duidelijk maken dat studenten die vanwege mantelzorg belemmerd 

worden op hun studie zich moeten komen melden. Eventueel met een voorbeeld van hoe het 

mis kan gaan; denken dat een veranderende thuissituatie vanwege een ziektebeeld geen invloed 

kan hebben en hoe de onderwijsinstelling niet of nauwelijks kan helpen als je dit te laat meldt. 

“Zodra ze zich bewust zijn van een positie en omstandigheid. Wat ze moeten doen, wat ze 

moeten laten, wat het kostenplaatje daarbij is. Hoe zit het nou met onderwijs en subsidie, 
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dan komt die begeleiding aan bod. Over het algemeen bij een universiteit is het zo, als jij 

aan mij niets vertelt of niets wilt vertellen, dan kom ik ook nooit iets te weten over je.” 

Als studenten zich bewust zijn van hun positie en de mogelijkheden, dan kunnen zij van zich laten 

horen. In de OER (VU, UvA, HvA, 2018), het beleidsplan functiebeperkingen (VU, 2018) en tijdens 

de meeste interviews wordt benadrukt dat van de student verwacht wordt dat zij van zich laten 

horen wanneer iets hen kan belemmeren tijdens hun studie. Kwekkeboom et al. (2017) noemde 

dat een mantelzorgtest uitgezet kan worden, om zo een eerste stap te zetten richting de 

bewustwording. Studenten zouden zo inzicht krijgen in het thema en horen dat zij niet de enige 

zijn. De meningen onder de studentbegeleiders zijn hierover verdeeld. Ongeveer de helft vindt het 

handig om zo meer inzicht te krijgen in het aantal mantelzorgers en wat zij nodig hebben om goed 

te kunnen functioneren. Ook is het volgens hen goed omdat studenten dan misschien herkenning 

vinden bij anderen; ze zijn niet de enige. Een andere studentbegeleider weerlegt dit; je mag die 

cijfers niet vrijgeven vanwege vertrouwelijkheid van gegevens. Andere tegengeluiden hadden te 

maken met het feit dat studenten al vaak bevraagd worden om veel evaluaties en questionnaires 

in te vullen, zien ze dan wel het verschil, begrijpen ze de urgentie en kunnen zij wel van zichzelf 

zeggen dat zij mantelzorg zijn? 

Een minder bekritiseerde aanbeveling van Kwekkeboom et al., (2017) was om meer aandacht te 

besteden aan het thema, zoals tijdens de week van de jonge mantelzorg. Er kunnen 

themamiddagen opgezet worden voor- en door studenten en docenten. Haast iedere 

studentbegeleider was het hier mee eens. Een studieadviseur aan de VU had zelf concrete plannen: 

“Ja. Volmondig ja. Dat kun je wel weer organiseren. Daar is niets mis mee. Dat je hier op de 

faculteit. Daar ga ik het met de studentendecaan ook over hebben, dat je twee keer per jaar 

een bijeenkomst organiseert voor jonge mantelzorgers, hapje, drankje en iemand van het 

loket van de gemeente van Amsterdam uitnodigt. Snap je, met voorlichting en ov-

vergoedingen, roep het.” 

Enkele studentbegeleiders hebben wel aangegeven dat het moeilijk kan zijn om studenten en 

medewerkers te mobiliseren. Het moment, in juni, is geen handig moment vanwege het eind van 

het studiejaar. Ook zijn themadagen of weken volgens hen momenten die af en toe nauwelijks 

bezocht worden. Als ze bezocht worden, dan zijn het vaak de mensen die al affiniteit hadden met 

het thema. Niet de mensen die je wilt treffen. 

4.5.4 Samenwerking en mogelijkheden verkennen 

Veel geïnterviewde studentbegeleiders geven aan dat samenwerking kan helpen bij bewustwording-

, kennis en ondersteuning van mantelzorgende studenten. Volgens de studieadviseur van het FNWI 

zou het goed zijn als de UvA op één lijn ligt op het gebied van studentbegeleiding. Iedere faculteit en 

iedere opleiding geeft de studentbegeleiding anders vorm, waardoor studenten vaak niet goed 

weten waar ze hulp moeten vragen. Binnen faculteiten is ook niet altijd sprake van een gelijke visie 

op de studentbegeleiding. Zo geeft een studieadviseur aan dat er een discussie gaande is over wat 

de zorgtaak van de opleiding is. De mate waarin men vindt dat voor studenten gezorgd moet worden 

verschilt onderling.  

Niet alleen binnen onderwijsinstellingen is behoefte aan samenwerking en afstemming. Studieadviseur 

van de FGW aan de UvA zegt dat het goed is als binnen een onderwijsinstelling aandacht is voor 

mantelzorgende studenten en als er gesignaleerd wordt. Volgens hem moet je vervolgens ook duidelijk 
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hebben hoe je studenten doorverwijst, welke partijen er zijn en wat voor mantelzorgende studenten 

gedaan kan worden. Voor depressie en middelengebruik verwijs je volgens hem naar Jellinek, waar moet 

je naartoe met een mantelzorg situatie? Hij wil graag dat er een soort landelijk maatschappelijk werk is 

waar een student naartoe kan of waar hij zonder toestemming naar kan bellen. Iemand die de 

gemeente aanspreekt en weet waar de student naartoe kan. Ook een studieadviseur aan de VU 

geeft aan dat het fijn zou zijn als je professioneel advies kan vragen of partijen kan inschakelen als je 

het als studieadviseur of onderwijsinstelling even niet weet. Volgens haar zijn er nog een hoop 

mogelijkheden die ze niet kennen en een hoop dingen die ze niet van de doelgroep weten. Volgens 

een andere studieadviseur aan de VU kan je als Amsterdammer hulp krijgen via Markant. 

Studentendecaan van de VU geeft aan dat verschillende belangenorganisaties kunnen lobbyen zodat 

de universiteit meer voor de student kan doen. 

Studentbegeleiders geven ook aan behoefte te hebben aan training. Tijdens ieder interview is 

voorgelegd dat volgens Kwekkeboom et al., (2017) trainingen opgezet moeten worden voor het 

signaleren van mantelzorgers. Vervolgstap hierbij is om één persoon aanspreekpunt te maken 

voor mantelzorgsituaties. Het is volgens verschillende studentbegeleiders relevant om helder te 

hebben welke medewerkers je wilt trainen en wat je wilt bereiken. Extra trainingen kosten tijd, 

geld en moeite, maar dragen tegelijkertijd bij aan inzicht op het gebied van bewustwording, 

signalering en ondersteuning: 

“Ik denk dat het een beetje verschilt per begeleider en misschien per ervaring die de 

begeleiders hebben. Maar het is zeker een meerwaarde. Je kan er altijd iets van opsteken. Ik 

denk vooral ook dat je bij zo’n training de insteek moet nemen van… dat je die training 

misschien samenstelt dat er vooral ook aan de mantelzorgers gevraagd wordt wat vind je 

fijn in die begeleiding, waar heb je behoefte aan in die begeleiding. (…) Ik denk dat het vooral 

heel belangrijk is van wat willen zij eigenlijk, waar hopen zij op. Dat kan misschien heel 

anders zijn dan wat zij denken.” 

De grootste meerwaarde ligt, gegeven dit citaat van een studieadviseur aan de VU, bij trainingen die 

duidelijk bijdragen aan inzicht in de situatie van de mantelzorgende student. Idealiter opgezet en 

gegeven in samenwerking met mantelzorgende studenten; gedeelde besluitvorming. In 

onderzoeksartikel van Vilans (Pel-Littel, Ruth, & van Veenendaal, 2015) staat dat gedeelde 

besluitvorming in contact tussen zorgverleners en patiënten vaak leidt tot keuzes die beter 

aansluiten bij de behoeften van de patiënt en tot een hogere tevredenheid. In maart verscheen een 

update op de website van de HvA (HvA, 2018) waarin stond dat Kwekkeboom en Stolk financiering 

hebben ontvangen om studenten, zorgprofessionals, onderzoekers en docenten gezamenlijk te 

laten werken aan een interventie ter ondersteuning van mantelzorgende studenten. Aan de hand 

van vier tot vijf bijeenkomsten schrijven zij een handboek. Gedeelde besluitvorming kan zo mogelijk 

iets toevoegen aan de studentbegeleiding. 

Een studieloopbaanbegeleider van de HvA geeft aan dat het wel moeilijk kan zijn om het 

personeel mee te krijgen in trainingen: 

“Kom jij met je mooie thema, de SLB-eigenaar wil dat iedereen er is. Nee, weer niet gelukt. Een 

soort sneeuwbaleffect de verkeerde kant op. Dan moet je ons ook echt in het rooster hebben, dat 

thema en geen les. (…) Ik denk dat je sowieso een training moet doen die zich niet alleen richt op 

het stukje mantelzorg maar sowieso op het signalen herkennen van-. (…) Ook weer dat stukje 

diversiteit. Hoe benader je dat dan, omdat het in sommige culturen als gewoon normaal gezien 
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wordt. Wat zijn dan de signalen. Als het heel gewoon gevonden wordt dat je voor een opa, oma, 

moeder en… hoe benader je dat dan zonder iemand in de trots aanvalt. Dat je daar in zit te 

prikken vanuit het Westers idee, van je hebt het vast moeilijk. Dat is dan denk ik daar wel 

handig bij.” 

Volgens haar moet echt rekening gehouden worden met het feit dat studentbegeleiders aanwezig 

zijn kunnen zijn. Ingebouwd in het rooster en duidelijk gericht op een doelgroep, op signalen, op 

herkenning. Je kan zulke onderwerpen volgens haar centraal stellen tijdens de vergadering. Een 

soort SLB-lijn voor SLB’ers, waarin ieder kwartaal een nieuw onderwerp centraal staat. Deze manier 

van trainen is voorgesteld door twee studentbegeleiders. 

De studentbegeleiders zijn het niet eens over het vaste aanspreekpunt dat voorgesteld wordt door 

Kwekkeboom et al. (2017). Volgens een studentbegeleider is het goed dat studenten zelf kunnen 

kiezen met wie zij contact houden. Anderen geven aan dat het vanwege geheimhoudingsplicht niet 

handig is om één persoon aan te stellen voor contact rondom de thuissituatie. Deze persoon kan 

niet alle begeleiding bieden en mag collega’s niet inlichten over de situatie van een student, 

waardoor de student alsnog met andere partijen moet spreken voor begeleiding of ondersteuning. 

4.5.5 Investeren in de mantelzorgende student 

Volgens veel studentbegeleiders moet vooral geïnvesteerd worden in de student. Dit bleek al een 

beetje uit het citaat in 4.1.2 waarin een studieadviseur van de VU pleit voor hulp zodat 

mantelzorgers hun stem laten horen, om afhankelijk en willekeur te vermijden. Volgens een 

studentendecaan van de UvA is de eerste stap hiertoe het gebruik van zelfhulpgroepen. Groepen 

waar mantelzorgende studenten zich in herkennen en zich niet hoeven te schamen, vrij uit kunnen 

praten over wat ze ervaren: 

“Regelingen zijn niet altijd meteen de oplossing (…) Studenten zijn vaak liefdevol, maar ook 

verdrietig als de studie niet goed gaat, boos dat zij niet hetzelfde kunnen zijn als anderen. 

Het is goed als ze dan zelf kunnen bepalen wat ze willen in die groep. Het is belangrijk om de 

student ook ruimte te geven voor hun ontwikkeling, zeggen je kan twee dagen studeren en 

drie dagen zorgen is zielig. Geef ze de kans om vijf dagen niet te zorgen. In die zin is het 

eerste die signalering. En ten tweede dat ze tot een ontwikkeling komen dat zij vragen wat ze 

nodig hebben. Je kunt ook niet eindeloos blijven zeggen we verlengen studiefinanciering en 

we geven je duizend per maand (…) maar je moet ze herkennen en ook zij moeten ergens 

naartoe groeien, dat zij daar ook wel een beetje rechten hebben. Wie zijn het, wat is het en 

waar leg je de grenzen?” 

Volgens haar is investeren in de student dus een van de belangrijkste aspecten in de hulp. Als je 

eindeloos blijft voorzien in de behoefte aan flexibiliteit maar er verandert niets bij de student, dan 

komt de student niet verder. Meerdere studentbegeleiders onderkennen dit. Zo geeft een 

studieadviseur op de VU mindfulness trainingen tegen stress en faalangst. Zij wilt dat studenten 

zo fijn mogelijk door de studie heen kunnen. Je kan volgens hen niet zomaar verwachten dat zij dit 

kunnen. 

Een samenwerking tussen studentbegeleiders en mantelzorgende studenten kan volgens 

enkele studieadviseurs verder bijdragen aan de ontwikkeling van de student: 

“Ja en nu we er zo over praten zou ik echt investeren in die goede gesprekken in het eerste 

jaar, of voor je opleiding of als je bent begonnen, dat je iets meer wordt gezien als persoon in 
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plaats van alleen maar als je hebt een vak gehaald oké (…) Ze liepen tegen allemaal 

praktische dingen aan die je echt kan ondervangen. Een van die meiden die dacht ik wil niet 

dat anderen dit ook ervaren dus ik heb een hele lijst gemaakt van wat ik heb gemist en ik ga 

een lijst maken met aanbevelingen.” 

Ook hier geldt dat gedeelde besluitvorming kan leiden tot betere uitkomsten voor 

mantelzorgende studenten. Door de studenten te betrekken bij de opzet en verbetering van de 

signalering en ondersteuning kan je gebruik maken van hun ervaringen. Wat zijn de best practices, 

wat hebben ze gemist? In het onderzoeksrapport van Stolk (2017) werd ook omschreven dat 

studenten vaak goed weten wat wij prettig vinden en onprettig vinden. Alles wat gedaan kan 

worden om de student te helpen bij het conflict tussen studie en onderwijs, dragelijker te maken 

kan besproken worden met mantelzorgende studenten. 

4.5.6 Inspelen op de juiste partijen 

Tot slot is bij verandering ook belangrijk om goed te kijken naar de mogelijkheden tot 

verandering. Wie initieert dit en hoe komt verandering tot stand? 

“Een onderwijsvisionair die hier werkte heeft onderzoek gedaan; gelezen hoe je zorgt dat het 

onderwijs vormgegeven wordt dat studenten goed presteren, best practices, dat is natuurlijk 

belangrijk voor een universiteit. Hij is ontwikkelaar van de werkgroepen en heeft ook het 

mentoraat bedacht. Hij is een grote drijvende kracht achter hoe het hier is ingericht, ook hoe de 

propedeuse is vormgegeven. Het is zijn legacy eigenlijk. Hij heeft het zo opgericht. Samen met 

een ander eigenlijk, die is overleden nu. Twee mannen met een ontzetten groot hart voor 

onderwijs en studenten.” 

Dit citaat duidt erop dat onderzoek van belang is. Als de best practices bekend zijn en een person 

met een sterke positie binnen de onderwijsinstelling gaat lopen met een voorstel of idee, dan kan 

het uitgewerkt worden. Een studentendecaan geeft aan dat onderwijsinstellingen af en toe eerder 

geneigd is om te luisteren naar studenten en studieverenigingen, maar dat het personeel weinig 

te weeg kan brengen. Je moet met je idee gaan lopen, gaan lobbyen, gaan netwerken. Binnen een 

faculteit is volgens veel studentbegeleiders veel te doen als je gesprekken aan gaat met de juiste 

partijen. Heeft iemand zeggenschap, is er affiniteit met het idee, is er ruimte om het idee uit te 

voeren, genoeg draagkracht? 

De centrale studentbegeleidcing is op de VU wegbezuinigd. Op de UvA wordt veel bezuinigd en op de HvA 

doet iedere faculteit hun eigen ding, blijkt uit de interviews. Vaak zijn er wel centrale partijen in de 

studentbegeleiding, de studentdecanen, studentpsychologen, studentenartsen of het bestuur. Via deze 

centralere organen kan gewerkt worden voor grotere veranderingen. Een aantal begeleiders noemen 

zelfs de gemeente of de algemene verenigingen voor universiteiten en hogescholen, die op centraal 

niveau invloed kunnen uitoefen op de studentbegeleiding op onderwijsinstellingen. 
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5. Conclusie en discussie 

5.1 Conclusie 

De centrale vraag van dit onderzoek is ‘Op welke wijze signaleren en ondersteunen de HvA, UvA en 

VU mantelzorgende studenten?’.   

 

De signalering is op te splitsen in reactieve signalering en proactieve signalering. De signalering is 

met name gericht op eerstejaarsstudenten, wat kan belemmerend zijn voor de signalering van 

mantelzorgende studnten. Zij ervaren namelijk drempels waardoor zij zich niet altijd melden. 

Studentbegeleiders richten zich vaak niet expliciet op mantelzorgende studenten of beschikken 

over weinig kennis over de doelgroep. Als mantelzorgende studenten in beeld zijn pogen 

studentbegeleiders via flexibiliteit in het onderwijs, speciale regelingen en door te investeren in 

veerkracht van de mantelzorgende studenten bij te dragen aan een gezonde balans in de 

combinatie tussen studie en mantelzorg. Soms kan vanuit de instelling onvoldoende bijgedragen 

worden aan draagkracht of onvoldoende draaglast gereduceerd worden, waardoor er behoefte is 

aan meer inzicht en kennis en waardoor studenten doorverwezen moeten worden of (tijdelijk) 

moeten stoppen met de opleiding. Onder de deelvragen wordt dieper ingegaan op de signalering, 

ondersteuning, behoeften en mogelijkheden. 

Signalering 

De eerste deelvraag is: ‘Op welke wijze worden mantelzorgende studenten gesignaleerd?’  

 

Volgens de ondervraagde studentbegeleiders vindt signalering van studenten proactief en reactief 

plaats. De meest proactieve momenten zijn tijdens het eerste studiejaar. Bij de inschrijving, intake en 

in mentorgesprekken wordt actief gevraagd of de student, om wat voor reden dan ook, belemmerd 

kan worden in zijn of haar studievoortgang. Hierbij vragen studentbegeleiders niet expliciet naar 

mantelzorg. Zij stellen liever een open vraag; ‘zijn er dingen die je in de studie kunnen belemmeren?’, 

waarop studenten zelf kunnen nadenken en invullen wat hen kan belemmeren. De term mantelzorg 

kan volgens studentbegeleiders vaag zijn of verwarring oproepen bij de student. Tijdens 

introductiedagen of eerste lessen vertellen studentbegeleiders vaak hoe de studentbegeleiding is 

vormgegeven en wanneer studenten in aanmerking komen voor begeleiding. Begeleiders verwijzen 

dan ook naar de websites van de onderwijsinstelling. Op we webpagina valt mantelzorg vaak 

impliciet onder bijzondere familieomstandigheden. Een studentbegeleider aan de VU geeft aan dat 

mantelzorg hier explicieter genoemd kan worden. Gedurende het eerste jaar wordt ook de 

studievoortgang van studeten gemonitord. Studenten worden uitgenodigd als zij lage resultaten 

halen, waarna in gesprekken wederom gevraagd wordt of iets hen belemmerd in de studievoortgang. 

De infrastructuur van studentbegeleiding, het mesoniveau van het balansmodel, is in het eerste jaar 

sterker en duidelijker dan in de jaren erna. Na het eerste jaar gaan onderwijsinstellingen er namelijk 

van uit dat studenten bekend zijn met het ondersteuningsaanbod en dat zij vragen om extra 

begeleiding zodra iets hen belemmerd in de studievoortgang. Hierdoor wordt na het eerste jaar een 

groter beroep gedaan op de mantelzorgende student. In zowel de literatuur als de interviews is naar 

voren gekomen dat dit (extra) moeilijk is voor mantelzorgende studenten vanwege drempels als 

onduidelijkheid over de term mantelzorg, schaamte, glijdende schaal, normen, waarden, 

vanzelfsprekendheid, cultuur of taboe.  
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Ondersteuning 

De volgende deelvraag is ‘op welke wijze ondersteunen de HvA, UvA en VU mantelzorgende 

studenten’.  

 

De ondersteuning vindt meestal plaats via flexibiliteit in het onderwijs en speciale regelingen, zoals 

het profileringfonds, de mogelijkheid om tijdelijk te stoppen met de studie, of via kwijtschelding van 

negatief BSA. Op aanvraag kunnen mantelzorgende studenten in aanmerking komen voor 

profileringsfonds, maar de meeste studenten zijn hier volgens studentbegeleiders niet mee bekend. 

Kwijtschelding van BSA, flexibiliteit in het onderwijs of stoppen met behoud van studiepunten wordt 

vaak moeilijk als de extra draaglast van studenten niet goed aangetoond kan worden. Dat kan 

moeilijk zijn in geval psychologische druk, slaaptekort of continue onzekerheid vanwege een 

zorgsituatie, dat is namelijk niet meetbaar. Vaak komen studenten zich ook pas melden nadat zij 

conflicten ervaren of wanneer zij lager presteren vanwege de combinatie studie en mantelzorg. 

Wanneer studenten wel bijtijds aangeven dat zij belemmerd kunnen worden in hun 

studievoortgang en de mantelzorg aangetoond kan worden, via bijvoorbeeld een huisarts, 

dokter/ziekenhuisafspraken of plots lagere resultaten nadat een student heeft aangegeven een 

extra zorg op zich te nemen vanwege een verandering in de thuissituatie of het ziektebeeld, is dit 

wel mogelijk. Flexibiliteit en regelingen kunnen bijdragen aan draagkracht door studenten meer 

ruimte en rust te bieden, wat weer kan leiden tot minder vermoeidheid, stress en (studie)druk. 

Soms zijn flexibiliteit en regelingen volgens studentbegeleiders onvoldoende om druk weg te 

nemen. Studenten hebben dan een te grote draaglast. De instelling beschikt daarom ook over de 

mogelijkheid om bij te dragen aan een groter psychologisch draagvlak via psychologische 

ondersteuning. Dit gebeurt op microniveau door te investeren in vaardigheden; via trainingen op 

gebied van bijvoorbeeld studievaardigheid, plannen en copen met stress en op mesoniveau door 

studenten te verwijzen naar studentenpsychologen, studentenartsen of externe organisaties 

gespecialiseerd in mantelzorg.  

Behoeften 

De volgende deelvraag is ‘Wat zijn volgens studentbegeleiders wensen en behoeften van 

mantelzorgende studenten?’ 

 

Studentbegeleiders geven aan dat de factoren die bepalend zijn bij het vinden van een gezonde 

balans tussen studie en mantelzorg kunnen verschillen van student tot student. Hierdoor kan je 

mantelzorgende studenten volgens hen niet als homogene groep bestempelen om vervolgens een 

algemene regeling bieden. Een deel ligt volgens hen aan de aard van de zorgvraag, een deel aan de 

manier waarop de student met de zorgsituatie omgaat en een deel aan de (studie)capaciteiten van 

de student. 

Expliciete uitlatingen over de specifieke behoeften van mantelzorgende studenten richten zich 

grotendeels op flexibiliteit in het onderwijs. Mantelzorgende studenten vragen meestal om 

flexibiliteit. Daar achter zit volgens de meeste begeleiders een behoefte aan meer rust en ruimte, 

zodat de studie gemakkelijker gecombineerd kan worden met de thuissituatie. Niet alle studenten 

kunnen die extra flexibiliteit ontvangen omdat zij te laat zijn met melden of onvoldoende kunnen 

aantonen dat zij moeilijkheden ervaren vanwege mantelzorg. Anderen zijn niet voldoende geholpen 
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met flexibiliteit, omdat de druk vanwege de thuissituatie of individuele capaciteiten bij hen te hoog 

is. Bij hen ligt volgens begeleiders de behoefte bij handvatten om de zorg beter te faciliteren of bij 

een tijdelijke stop met de studie, wat mogelijkheid biedt om aan de situatie- of aan zichzelf te 

werken. Volgens een aantal studentbegeleiders spreken zij vooral mondige mantelzorgers die zich 

bewust zijn van hun situatie en weten waar hun wens ligt. Zij spreken over een groep andere groep 

die te maken heeft met extra drempels die belemmerend werken bij het zoeken van hulp. Dit zijn 

drempels als schaamte, trots, onwetendheid, vanzelfsprekendheid of taboe. Studentbegeleiders 

geven aan dat mantelzorgende studenten vaker vrouw en niet-westerse migranten zijn. Voor niet-

westerse migranten zijn de drempels om hulp te zoeken vaak groter, vanwege culturele verschillen 

die leiden tot een grotere kans op taboe, schaamte, vanzelfsprekendheid of trouw.  

Mogelijkheden 

De laatste deelvraag is ‘Zijn er mogelijkheden om de signalering en ondersteuning te verbeteren, zo ja 

welke?’  

 

Omdat niet alle mantelzorgende studenten in beeld komen of gesignaleerd worden pleit een aantal 

studentbegeleiders voor continuïteit in de monitoring van resultaten. Vaak is hier onvoldoende tijd, 

geld of personeel voor. Bovendien zijn instellingen vaak beperkt in deze middelen, vanwege 

bezuinigen. Oplossingen moeten daarom soms gezocht worden in goedkopere manieren. 

Een belangrijke-, volgens een enkele studentbegeleider kostenefficiënter middel dat kan leiden tot 

meer draagvlak is bewustwording. Merendeel van de studentbegeleiders heeft deze bewustwording 

nog niet. Sommige zeiden namelijk dat het een kleine groep was, andere wisten niet hoeveel 

mantelzorgende studenten zij spraken of vroegen hoe mantelzorg definieert wordt. Twee 

voorbeelden geven de impact van deze bewustwording weer; op de UvA wordt mantelzorg expliciet 

genoemd op de website. Na mailcontact bleek dat dit kwam doordat een studentendecaan gevraagd 

had om extra aandacht voor mantelzorgende studenten. Ook hebben zij gewerkt aan een methode 

om de pagina van de studentdecanen te laten verschijnen, zodra op internet gezocht wordt op 

mantelzorg. Op de VU is naar aanleiding van het onderzoek van Lotte Stolk een protocol opgesteld 

om studentbegeleiders handvatten te bieden in de ondersteuning van mantelzorgers. Vanuit de 

bewustwording kan het ondersteuningsaanbod dus toegankelijker worden en aangescherpt worden, 

wat bij kan dragen op draagkracht via het mesoniveau.  

De meeste studentbegeleiders geven aan meer te willen weten over mantelzorgende studenten. Ze 

geven aan meer te willen samenwerken met externe partijen, meer inzicht willen in het bestaande 

netwerk voor mantelzorgende studenten en meer willen wetenover best practices. De meeste 

vonden themaweken een goede gelegenheden om meer te weten te komen over mantelzorgende 

studenten en het bestaande netwerk. Het is namelijk een bestaande week, waarop aangehaakt kan 

worden. Dit scheelt tijd en geld. De themaweek is opgezet vanuit Markant, een orgaisatie die zich 

inzet voor mantelzorgers. Een studentbegeleider geeft aan dat tijdens die weken gastsprekers 

uitgenodigd kunnen worden om hun ervaring als mantelzorger- of met mantelzorgers te delen. 

Uitdaging is volgens studentbegeleiders wel om te zorgen dat personeel en mantelzorgende 

studenten komen. De week valt vlak voor de zomervakantie. Vaak is onvoldoende ruimte om naar 

een bijeenkomst te gaan, tenzij dit is ingeroosterd. 
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Veel studentbegeleiders pleiten ook voor (meer) studentondersteuning op psychologisch gebied. 

Een aantal begeleiders vinden sociale cohesie en saamhorigheid hierin een belangrijke factor. 

Mantelzorgende studenten voelen zich namelijk eenzaam, weten niet van anderen dat zij in dezelfde 

situatie verkeren of ervaren weinig binding met de instelling of opleiding. Een studentbegeleider 

noemt dat dit kan via groepen waarin mantelzorgende studenten kunnen praten over hun situatie 

en (oplossen van) drempels waar zij tegenaan lopen. Volgens sommige studentbegeleiders is het 

moeilijk om bepaalde ondersteuningsmogelijkheden op te zetten, omdat de verantwoordelijkheid en 

het bereik van de onderwijsinstelling beperkt is. Het initiatief moet ook van studenten komen. 

Psychologische ondersteuning kan volgens begeleiders daarom ook versterkt worden via 

samenwerking met externe partijen die zich richten op mantelzorgende studenten. De FMR op de 

HvA start binnenkort met een pilot waarin mantelzorgende studenten, zorgprofessionals, docenten 

en onderzoekers gezamenlijk werken zullen werken een handboek voor ondersteuning van 

mantelzorgende studenten. Dit handboek kan naar zeggen van Kwekkeboom en Stolk (HvA, 2018) 

ook geraadpleegd worden buiten de HvA. 

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de bovenstaande conclusies kunnen een aantal aanbevelingen gedaan worden om de 

studentbegeleiding van mantelzorgende studenten te verbeteren.  

Beleidsniveau 

Allereerst kan ingespeeld worden op bewustwording van studentbegeleiders. Dit kan door op 

beleidsniveau gebruik te maken van de week van de jonge mantelzorg. Tijdens deze week 

organiseren verschillende partijen activiteiten voor of over jonge mantelzorgers. De 

onderwijsinstellingen kunnen kiezen om studentbegeleiders deel te laten nemen aan bestaande 

evenementen om zo de bewustwording te vergroten, maar zij kunnen ook kiezen om zelf iets op te 

zetten. Inhoudelijke ondersteuning bij de opzet van activiteiten is mogelijk via Markant (Gemeente 

Amsterdam, 2018).  

Ook kan gebruik gemaakt worden van de bereidwilligheid van deelnemers aan huidig onderzoek. 

Veel van hen waren benieuwd naar mogelijkheden om bij te dragen aan de positie van 

mantelzorgende studenten. Studenten en mantelzorgondersteuners kunnen samen uitgenodigd 

worden, zoals in de pilot van het expertiselab, om vervolgens gezamenlijk te brainstormen over 

signaleringsmogelijkheden, bewustwordingsacties, activiteiten voor de week van de jonge 

mantelzorgers en ondersteuningsmogelijkheden. Alleen al de interactie tussen beide partijen kan 

bijdragen aan wederzijds begrip. Vanuit hier kan ook nagegaan worden of er voldoende behoefte en 

draagvlak is om groepen op te zetten waarin mantelzorgende studenten elkaar ontmoeten. Dit 

draagt bij aan gedeelde verantwoordelijkheid. 

Ook kunnen trainingen opgezet worden voor studentbegeleiders, zodat zij informatie krijgen over 

mantelzorgende studenten en hoe zij hen kunnen begeleiden. Volgens de geïnterviewde 

studentbegeleiders is het waardevol om het hierin vooral te hebben over wat volgens de studenten 

zelf belangrijk voor hen is. Ook is het volgens begeleiders goed als dit ingebouwd wordt in bestaande 

tijd, zoals vergaderingen of intervisies, zodat voorkomen wordt dat personeel niet aanwezig kan zijn. 

De bewustwording kan ook vergroot worden door via een medium als een nieuwsbrief aandacht te 

besteden aan mantelzorgende studenten. 
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Begeleidersniveau 

Ten tweede kan ingespeeld worden op zelfbewustzijn onder studenten. De kans dat mantelzorgende 

studenten de juiste ondersteuning ontvangen wordt volgens studentbegeleiders namelijk groter 

wanneer zij zich zo vroeg mogelijk melden. Tijdens de voorlichtingsdagen vertellen 

studentbegeleiders vaak wie zij zijn en wanneer studenten in aanmerking kunnen komen voor extra 

begeleiding en ondersteuning. Studentbegeleiders kunnen hier aangeven dat het af en toe 

onduidelijk is of iets in de toekomst invloed gaat hebben op de studievoortgang, maar dat het ook 

dan waardevol kan zijn om van je te laten horen. Het bewustzijn van studenten kan ook vergroot 

worden door op de webpagina van de onderwijsinstelling duidelijker aan te geven dat mantelzorgers 

of studenten die zorg geven zich kunnen melden en dat zij wanneer zij belemmering ervaren in 

aanmerking komen voor ondersteuning. Op de UvA is dit gelukt via een studentdecaan. Mogelijk is 

contact met beleidsniveau nodig om dit echt te realiseren. 

Ook kan gewerkt worden aan samenwerking. Allereerst onderling; binnen een faculteit of opleiding. 

Vaak zijn verschillende partijen betrokken bij de ondersteuning van studenten. De examencommissie 

besluit over het algemeen over vrijstellingen en uitzonderingen, maar is niet het directe 

aanspreekpunt voor studenten. Zorgen dat alle partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning 

elkaars rol kennen-, van elkaar weten wat nodig is om studenten te kunnen ondersteunen en van 

elkaar weten in welke gevallen ondersteuning belemmerd kan worden, kan de ondersteuning 

versoepelen. Ondersteuners weten dan wat wel en niet mogelijk is en op welke manier beoordeeld 

kan worden of een student in aanmerking komt voor uitzonderingen of niet. De 

verantwoordelijkheid, kennis en expertise van de onderwijsinstelling is niet oneindig. Om deze reden 

is samenwerking met externe partijen ook belangrijk. Een studentbegeleider gaf aan dat het prettig 

zou zijn als bekend was wie gebeld kon worden voor advies over mantelzorg. Markant, organisator 

van de week van de jonge mantelzorger, kan bijvoorbeeld gebeld worden. In contact met hen kan om 

meer advies gevraagd worden en vanuit daar kan het netwerk mogelijk vergroot worden. Dit kan 

contact kan gelegd worden vanuit een studentbegeleider, zonder dat beleidsniveau hier aandacht 

aan besteed. 

5.3 Discussie 

Bijdrage van huidig onderzoek 

Huidig onderzoek heeft extra inzicht gegeven in de wijze waarop hoger onderwijsinstellingen in 

Amsterdam kunnen bijdragen aan de signalering en ondersteuning van mantelzorgende studenten. 

In eerder onderzoek kwam naar voren dat studenten te maken hebben met extra draaglast, ten 

gevolge van een combinatie studie en mantelzorg. Deze combinatie kan psychologische-, fysieke en 

financiële gevolgen kan hebben. Ook is vanuit perspectief van mantelzorgende studenten signaal 

gekomen dat zij behoefte hebben aan sterkere signalering en ondersteuning en meer erkenning. 

Bijdrage van huidig onderzoek zit in meer inzicht op signalering en ondersteuning vanuit het 

perspectief van studenbegeleiders aan verschillende onderwijsinstellingen, waarbij gebruik gemaakt 

is van het balansmodel.  

Aan de hand van het balansmodel is gebleken dat onderwijsinstellingen via het mesoniveau en het 

microniveau kunnen bijdragen aan draagkracht. Op mesoniveau dragen goede signaleringsmethoden 

en duidelijk gecommuniceerde ondersteuningsmogelijkheden bij aan bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van de ondersteunigsmogelijkheden. Op microniveau kunnen studentbegeleiders 

en onderwijsinstellingen bijdragen via flexibiliteit in het onderwijs, speciale regelingen en 

psychologische ondersteuning. Dit biedt meer rust, ruimte, vaardigheid in de combinatie studie en 
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mantelzorg, weerbaarheid, veerkracht en zelfbewustzijn. Er zijn echter drempels die overkomen 

moeten worden. Studentbegeleiders zijn zich vaak niet bewust van de (grootte van de) groep en hun 

complicaties. Mantelzorgende studenten ervaren obstakels als schaamte, onwetendheid, normen en 

waarden, die hen belemmeren in het zoeken van hulp. Bewustwording acties, training van personeel, 

gedeelde verantwoordelijkheid stimuleren, samenwerking opbouwen en continuïteit in monitoring 

van resultaten kunnen bijdragen aan de verbetering van signalering en ondersteuning in het 

onderwijs.  

Reflectie op huidig onderzoek 

Deelnemers binnen huidig onderzoek zijn tamelijk eensgezind over het onderwerp; er zijn weinig 

“tegendraadse” studentbegeleiders geïnterviewd. Iedereen leek bereid om mee te denken over de 

signalering en ondersteuning van mantelzorgende studenten. Opvallend was dat niet iedereen 

evenveel ervaring leek te hebben met de doelgroep. Desalniettemin leken deelnemers allemaal 

bereid om extra te investeren in de signalering en ondersteuning. Voor een deel is die 

eensgezindheid te verklaren door het gebruik van de sneeuwbalmethode; wellicht zijn hierdoor 

vooral respondenten benaderd die al iets met het onderwerp hadden. De werving was echter 

moeilijk, waardoor een omvangrijkere steekproef niet mogelijk was. Vooral studentbegeleiders uit 

het eigen netwerk en aanbevolen vanuit het netwerk van de deelnemers hebben deelgenomen aan 

het onderzoek. Hierdoor waren de deelnemers van de HvA allemaal van dezelfde faculteit. Hoewel 

zij voor drie verschillende opleidingen werkten is de diversiteit daar het laagst. Deelnemers die via 

onlinecontactpagina’s zijn benaderd en deelname hebben geweigerd stonden mogelijk kritischer 

tegenover het onderwerp. 

Uit de resultaten blijkt dat de wijze waarop studenten gesignaleerd en ondersteund worden per 

onderwijsinstelling, faculteit en opleiding kan verschillen. Eén faculteit kan daarom een te beperkt 

beeld geven van de wijze waarop de HvA te werk gaat. Hierdoor is moeilijk te zeggen of de resultaten 

representatief zijn voor de HvA en op welke wijze vernieuwingen daar ingezet kunnen worden. 

Tijdens de interviews is ook niet expliciet gevraagd naar verschillen tussen de HvA, UvA en VU. Pas in 

het opstellen van de resultatensectie bleek dat de data te beperkt was voor sterke, duidelijke 

vergelijkingen. Tijdens interviews zijn ook studentenpsychologen en studentenartsen genoemd. 

Mogelijk hebben zij informatie over de ondersteuning, wensen en behoeften van mantelzorgende 

studenten die in de gesprekken met andere studentbegeleiders niet genoemd zijn. 

Aanbeveling vervolgonderzoek 

In vervolgonderzoek kan verder in kaart gebracht worden welke kritische visies er zijn. Mogelijk kan 

dit door ook beleidsmakers te interviewen. Ook kunnen meer stappen gezet worden in de 

vergelijking tussen onderwijsinstellingen, zodat implementatie van veranderingen in het 

ondersteuningsaanbod gerichter kan plaatsvinden. Om de vergelijking te laten slagen is het van 

groot belang om meer HvA deelnemers buiten de FMR te interviewen.  

Tijdens interviews zijn ook studentenpsychologen en studentenartsen genoemd. In 

vervolgonderzoek kan onderzocht worden wat volgens studentenpsychologen en studentenartsen 

wensen, behoeften en mogelijkheden zijn in de ondersteuning van mantelzorgende studenten. Zij 

zijn in nog geen enkel onderzoek geïnterviewd, maar lijken wel een rol te hebben in beleidsvorming 

en ondersteuning. Mogelijk staan deze partijen minder centraal binnen de onderwijsinstelling 

vanwege hun specialistische rol. 
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Gegeven de geluiden over de positieve invloed van passend onderwijs, met lof over de 

zorgcoördinator en de aanbevelingen om passend onderwijs te implementeren in hoger onderwijs 

(FNO, 2018) zou ook onderzocht kunnen worden hoe beleidsmakers, studentbegeleiders en 

coördinatoren van het hoger onderwijs tegenover passend onderwijs staan. 
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Code Systeem 
1 Focus; alle jaren (hbo) 1 
2 Focus; eerste en tweede jaar (WO) 3 
3 Focus; eerste jaar (hbo) 3 
4 Focus; eerste jaar (WO) 7 
5 Hbo vs. Wo 3 
6 Mantelzorg; frequentie 9 
7 Mantelzorg; moeilijk vast te stellen/moeilijke term 38 
8 Mantelzorg; uiteenlopende vorm 20 
9 Mantelzorgende student: schaamte 3 
10 Mantelzorgende student: studie aansluiten op zorg 6 
11 Mantelzorgende student; combineren studie en zorg 20 
12 Mantelzorgende student; eenzaamheid 6 
13 Mantelzorgende student; etniciteit 8 
14 Mantelzorgende student; glijdende schaal 6 
15 Mantelzorgende student; moeite voor zichzelf te kiezen 9 
16 Mantelzorgende student; norm en gewoonte 8 
17 Mantelzorgende student; overmacht 5 
18 Mantelzorgende student; stress 13 
19 Mantelzorgende student; verantwoordelijkheid 39 
20 Mantelzorgende student; vraagverlegenheid 9 
21 Ondersteuning: investeren in de student 7 
22 Ondersteuning; begrip en erkenning 13 
23 Ondersteuning; drempel verlagen 13 
24 Ondersteuning; flexibiliteit in het onderwijs 51 
25 Ondersteuning; gesprekken voeren 28 
26 Ondersteuning; inloopspreekuur 7 
27 Ondersteuning; profileringsfonds en regelingen 14 
28 Ondersteuning; studentpsycholoog 9 
29 Ondersteuning; studie(loopbaan)begeleider 4 
30 Ondersteuning; verbinding 22 
31 Onderwijs; aanwezigheidsplicht 14 
32 Onderwijs; ondersteuning verschilt per faculteit en jaar 11 
33 Onderwijs; studiedruk 17 
34 Onderwijs; verplichtingen 8 
35 Signaleren en ondersteunen; doorverwijzen 16 
36 Signalering; bijtijds aangeven van invloeden op studie 16 
37 Signalering; intake 6 
38 Signalering; mentor(gesprek) en docenten 18 
39 Signalering; ondersteuningsaanbod communiceren 7 
40 Signalering; studievoortgang monitoren 20 
41 Studentbegeleider; praktijkinstructeur 2 
42 Studentbegeleiders; examencommissie 9 
43 Studentbegeleiders; mentoren/tutoren 17 
44 Studentbegeleiders; studentdecanen 13 
45 Studentbegeleiders; studie(loopbaan)begeleider 7 
46 Studentbegeleiders; studieadviseurs 13 
47 Studentbegeleiders; wil en inzet 20 
48 Verandering; urgentie 17 



 

50 
 
 

 

49 Verbetering studentbegeleiding; aangestuurd door persoon 17 
50 Verbetering studentbegeleiding; belemmering; begrip en erkenning 32 
51 Verbetering studentbegeleiding; belemmering; bezuinigingen 6 
52 Verbetering studentbegeleiding; belemmering; grote studie 2 
53 Verbetering studentbegeleiding; belemmering; impact 19 
54 Verbetering studentbegeleiding; bewustwording 27 
55 Verbetering studentbegeleiding; duidelijke communicatie 27 
56 Verbetering studentbegeleiding; grens op ondersteuning 20 
57 Verbetering studentbegeleiding; investeren in de student 40 
58 Verbetering studentbegeleiding; meer kennis over doelgroep 10 
59 Verbetering studentbegeleiding; samenwerking 56 
60 Verbetering studentbegeleiding; studiedruk wegnemen; regelingen 4 
61 Verbetering studentbegeleiding; training studentbegeleiding 30 
62 Verbetering studentbegeleiding; via; centraal 10 
63 Verbetering studentbegeleiding; via; examencommissie 2 
64 Verbetering studentbegeleiding; via; ingebouwd in het onderwijs 7 
65 Verbetering studentbegeleiding; via; studentpsycholoog of decaan 9 
66 Verbetering studentbegeleiding; vroeg signaleren; intake 23 
67 Verbetering studentbegeleiding; zichtbaarheid en bereikbaarheid 5 

Totaal: 961 tekstdelen voorzien van een code 

 

Focus; alle jaren (hbo) 
De focus van de studentbegeleiding is verspreid over vrijwel alle studiejaren. 

 

Focus; eerste en tweede jaar (WO) 
De focus van de studentbegeleiding is vooral gericht op de eerste twee jaar, daarna worden ze meer 

losgelaten. 

 

Focus; eerste jaar (hbo) 
De focus van de studentbegeleiding is vooral gericht op het eerste jaar. Vaak heeft dit te maken met de tijd die 

beschikbaar is voor de studentbegeleiding en de focus op het BSA. 

 

Focus; eerste jaar (WO) 
De focus van de studentbegeleiding is vooral gericht op het eerste jaar. Vaak heeft dit te maken met de tijd die 

beschikbaar is voor de studentbegeleiding en de focus op het BSA. 

 

Hbo vs. Wo 
Letterlijk uitgesproken verschillen tussen hbo en wo, zoals verschillen in de opzet van de studentbegeleiding en 

verschillen in de structuur van het onderwijs. 

 

Mantelzorg; frequentie 
Letterlijk uitgesproken hoeveelheid mantelzorgende studenten volgens de deelnemer. Alles tussen het zijn er 

weinig en het zijn er best veel.  

 

Mantelzorg; moeilijk vast te stellen/moeilijke term 
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Het is moeilijk om vast te stellen welke student mantelzorger is. Vaak heeft dit te maken met onduidelijkheid 

met betrekking tot de term; studenten herkennen zich niet in de term mantelzorger, er is een grijs gebied; niet 

duidelijk wat wel en geen mantelzorg is of het is moeilijk aan te tonen/te meten. Ook factoren (met eigen 

codes) als vraagverlegenheid spelen hierbij een rol. 

 

Mantelzorg; uiteenlopende vorm 
Geen enkele zorgtaak is gelijk, de studenten verschillen van elkaar en de behoeften en ondersteuning komt 

vaak neer op maatwerk; aansluiten op de zorgtaak en de student. 

 

Mantelzorgende student: schaamte 
Studenten schamen zich soms voor hun situatie. 

 

Mantelzorgende student: studie aansluiten op zorg 
Af en toe lijkt het alsof studenten de studiekeuze hebben aangesloten op hun zorgtaak; verpleegkunde, 

geneeskunde, psychologie, pedagogiek 

 

Mantelzorgende student; combineren studie en zorg 
Studenten hebben het vaak moeilijk met het combineren van studie en zorg. 

 

Mantelzorgende student; eenzaamheid 
Studenten met een zorgtaak zijn af en toe eenzamer, voelen zich niet begrepen door studenten of werknemers, 

blijven zitten en raken verbinding kwijt 

 

Mantelzorgende student; etniciteit 
Etniciteit speelt een rol; studenten met een achtergrond waarin zorgen voor elkaar belangrijk is zorgen vaak 

meer. Vaak lijkt het ook de vrouw/het meisje binnen het gezin te zijn die zorg verleent.  
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Mantelzorgende student; glijdende schaal 
In contrast tot een zorgsituatie die aan het begin van een studie/studiejaar helder is; de student krijgt 

gedurende het jaar te maken met een zorgtaak en langzaam worden taken overgenomen. De student is zich er 

dan vaak niet van bewust dat het iets is dat uiteindelijk belemmerend is voor de studie en meldt het dan vaak 

als het te laat is. Als vertraging is opgelopen. Let op: dit wilt niet zeggen dat het wel duidelijk is als de 

zorgsituatie er vanaf het begin is dan kan het namelijk een norm of gewoonte zijn (code; mantelzorgende 

student; norm en gewoonte). 

 

Mantelzorgende student; moeite voor zichzelf te kiezen 
Studenten vinden het af en toe moeilijk om voor zichzelf te kiezen. Moeite om los te komen van de ouders. 

Onderhandelen soms niet of anderen de zorg kunnen overnemen of blijven steunen omdat zij zich 

verantwoordelijk voelen (mantelzorgende student; verantwoordelijkheid) 

 

Mantelzorgende student; norm en gewoonte 
Studenten zorgen omdat het de norm of gewoonte is. Ze kunnen in een spagaat tussen school en thuis 

verstrekt raken. Soms zeggen ze liever niet dat ze zorgen omdat het een gewoonte is of belangrijk is voor ze en 

ze niet zeurderig over willen komen. Vaak verweven met gezinsnormen en waarden in iemand cultuur of 

opvoeding 

 

Mantelzorgende student; overmacht 
De zorgsituatie zorgt voor overmacht. Overmacht wordt indien aangetoond vaak gezien als valide reden om 

flexibiliteit te bieden waar mogelijk.  

 

Mantelzorgende student; stress 
Studenten ervaren stress door hun thuissituatie of de combinatie studie en zorg. Soms ook slapeloosheid. 

 

Mantelzorgende student; verantwoordelijkheid 
Gaat samen met het communiceren van het aanbod. Vaak wordt verwacht dat een student 

verantwoordelijkheid neemt en van zich laat horen. Tegelijkertijd is het wel van belang dat voor de student 

helder is wat kan gebeuren en wie verantwoordelijk is voor bepaalde vormen van ondersteuning. 

Verantwoordelijkheid nemen valt hier ook onder; conflict tussen zelf zorgen en anderen in kunnen schakelen 

om te helpen waar mogelijk/nodig 

 

De universiteit gaat uit van verantwoordelijkheid, je bent volwassen. Daarbij heb je er voor gekozen om te 

studeren. Als dat niet kan gegeven omstandigheden dan is het jouw keuze om door te gaan met de studie en 

jouw verantwoordelijkheid om dat te combineren met je persoonlijke situatie. 
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Mantelzorgende student; vraagverlegenheid 
Studenten vinden het soms moeilijk om naar een docent of studentbegeleider te stappen. Af en toe vanwege 

angst voor negatieve beoordelingen van docenten, af en toe vanwege de afstand tussen student en 

studentbegeleider, maar ook gewoon uit spanning of inefficiëntie; voor de zoveelste keer moeten uitleggen 

wat je thuissituatie is.  

 

Ondersteuning: investeren in de student 
Zorgen dat de student sterker in de schoenen gaat staan. Grenzen bewaken, durf te vragen, voel je niet 

bezwaard. Kijk naar de keuzemogelijkheden, wat zijn feiten, hoe belangrijk is je studie, wat voor keuzes kan je 

daarin maken, wat kan de onderwijsinstelling daarin bieden. 

 

Ondersteuning; begrip en erkenning 
De student erkennen en begrijpen, luisteren, gesprekken voeren, je verdiepen in de student en zijn of haar 

situatie. Soms is een luisterend oor genoeg om een student hulp te bieden. Soms opent de begrip en erkenning 

de deur voor de student; verlaagt het de drempel om terug te komen of komen wensen/behoeften naar boven. 

 

Ondersteuning; drempel verlagen 
Hangt samen met vraagverlegenheid. De drempel zou laag mogelijk moeten zijn. Laat jezelf zien, laat je horen, 

zorg dat ze weten wie je bent en wat je voor ze kan betekenen. Vaak is contact met een 

mentor/tutor/SLB/SB'er meest laagdrempelige, zij combineren lesgeven met ondersteuning. 

 

Ondersteuning; flexibiliteit in het onderwijs 
Een van de grootste behoeften. Hier wordt ook in voorzien, mits het verzoek redelijk is en de situatie daar 

(aantoonbaar) naar is.  

 

Ondersteuning; gesprekken voeren 
Gesprekken voeren om de student beter in kaart te brengen. Vaak is dit een middel naar verdere 

ondersteuning; begrip en erkenning, doorverwijzing, monitoring, voorzieningen, flexibiliteit in het onderwijs. 

 

Ondersteuning; inloopspreekuur 
Er worden inloopspreekuren georganiseerd zodat een student zonder afspraak langs kan komen voor vragen. 

 

Ondersteuning; profileringsfonds en regelingen 
Het profileringsfonds biedt financiële tegemoetkoming bij vertraging (van één jaar). Andere voorzieningen als 

huisvesting, trainingen e.d. 

 

Ondersteuning; studentpsycholoog 
De studentpsycholoog biedt trainingen en coaching bij psychologische conflicten 

 

Ondersteuning; studie(loopbaan)begeleider 
De hbo-variant op een mentor en/of tutor. Geeft vaak les en combineert dit met coachgesprekken en 

mentorlessen (portfolio's opstellen, stagebegeleiding). 

 

Ondersteuning; verbinding 
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Verbinding met de onderwijsinstelling, faculteit, personeel, medestudent. Draagt bij aan ervaren studiedruk, 

stress, laagdrempeligheid van de ondersteuning en af en toe zelfs de mogelijkheden in de ondersteuning.  

 

Onderwijs; aanwezigheidsplicht 
Studenten zijn verplicht om naar colleges/werkgroepen te komen. Dit kan een relief zijn; even weg uit de 

situatie thuis, maar ook een druk; niet de mogelijkheid om te zorgen of om mee te gaan naar afspraken als dat 

nodig is. Kan dus bij zowel aan- als afwezigheid van aanwezigheidsplicht resulteren in conflict tussen zorg en 

onderwijs. 

 

Onderwijs; ondersteuning verschilt per faculteit en jaar 
Binnen de faculteit kunnen opleidingen verschillen in de studentbegeleiding die zij bieden. Dit kan verschillen 

per jaar, maar ook tussen faculteiten. In principe kan iedereen iets anders doen. Hierdoor zouden 

veranderingen in de studentbegeleiding op twee manieren aangestuurd kunnen worden, centraal niveau vs. 

faculteitsniveau.  

 

Onderwijs; studiedruk 
Hangt samen met het stuk in de inleiding van het rapport. Studenten ervaren veel druk vanuit het onderwijs. Er 

wordt veel van hen verwacht op het gebied van prestatie, BSA, lening, tempo, stage, ervaring.  
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Onderwijs; verplichtingen 
Er zijn verschillende verplichtingen waardoor flexibiliteit af en toe moeilijk is. Naast aanwezigheidsplicht ook 

tentamens, vereisten om een diploma te mogen ontvangen, bepaalde kennis kunnen reproduceren en 

vaardigheden kunnen toepassen.  

 

Signaleren en ondersteunen; doorverwijzen 
Studenten kunnen vaak binnen de onderwijsinstelling doorverwezen worden. Van docent naar tutor/SB/SLB'er, 

naar studieadviseur/decaan, naar studentdecaan, naar studentenarts/studenpsycholoog. Maar af en toe ook 

buiten de instelling, naar Markant, naar huisarts, naar de gemeente.  

 

Signalering; bijtijds aangeven van invloeden op studie 
Hangt samen met verantwoordelijkheid. In de signaleren in het van belang om zo gauw mogelijk in kaart te 

hebben wat invloeden zijn op het verloop van de studie. Vanuit daar kan hulp geboden worden.  

 

Signalering; intake 

Ruimte voor signalering bij de intake of inschrijving voor de opleiding; heb je een functiebeperking, heb je een 

zorgtaak, zijn er dingen die je kunnen belemmeren in je studievoortgang? Soms in gesprek, soms online, soms 

op papier. 

 

Signalering; mentor(gesprek) en docenten 
Er vinden gesprekken plaats en ondersteuners geven les waardoor ruimte ontstaat voor signalering. 

 

Signalering; ondersteuningsaanbod communiceren 
De mate van- en manier waarop het ondersteuningsaanbod gecommuniceerd wordt; draagt bij aan kennis van 

wie verantwoordelijk is voor wat en welke dingen geboden kunnen worden vanuit de onderwijsinstelling. 

 

Signalering; studievoortgang monitoren 
De studievoortgang wordt bekeken, als studenten veel missen of weinig halen worden ze uitgenodigd voor 

gesprek of er worden (vervolg)afspraken gepland om de studievoortgang en de ervaren druk in kaart te 

houden. 

 

Studentbegeleider; praktijkinstructeur 
Een praktijkinstructuur begeleidt projecten en heeft daarmee zicht op de studenten 

 

Studentbegeleiders; examencommissie 
De examencommissie besluit over uitzonderingen, uitsluitingen en mogelijkheden tot flexibiliteit. 

 

Studentbegeleiders; mentoren/tutoren 
Mentoren/tutoren die lesgeven en begeleiden/ondersteunen. 

 

Studentbegeleiders; studentdecanen 
Verschillende rol op wo en hbo. Vaak beide verantwoordelijk voor profileringsfonds en trainingen. Op hbo-

faculteit gebonden op wo centraal.  
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Studentbegeleiders; studie(loopbaan)begeleider 
Hbo-variant op mentor/tutor 

 

Studentbegeleiders; studieadviseurs 
Eerste aanspreekpunt voor problemen in de studievoortgang. Werken met mails, gesprekken en 

inloopspreekuren. Vaak bieden ze luisterend oor, hulp bij planning, monitoring en doorverwijzing.  

 

Studentbegeleiders; wil en inzet 
Veel studentbegeleiders lieten tussentijds wil en inzet blijken. Van aanbieden om mij uit te nodigen om bij de 

reorganisatie van opleidingen/studentondersteuning mijn bevindingen te presenteren tot heel enthousiast en 

met emotie praten over hun visie m.b.t. hun visie en de wijze waarop studenten ondersteunt moeten worden. 

 

Verandering; urgentie 
Urgentie om veranderingen in te zetten om studenten beter te ondersteunen. Hangt samen met de 

toegenomen studiedruk en prestatiemaatschappij. Ook af en toe te maken met bezuinigingen in het onderwijs.  

 

Verbetering studentbegeleiding; aangestuurd door persoon 
Een persoon of partij die heeft gezorgd voor grote veranderingen in de manier waarop het onderwijs/de 

studentbegeleiding is vormgegeven. Kan ook een uitgesproken mogelijkheid tot verandering zijn; een persoon 

of partij het in zich heeft om een grote verandering in gang te zetten.  

 

Verbetering studentbegeleiding; belemmering; begrip en erkenning 
Begrip en erkenning; niet alleen voor de zorgtaak, maar ook daar voorbij. Namelijk begrip en erkenning vanuit 

de maatschappij of het werkzame leven. Het breken van het stigma op zorg, de angst wegnemen dat je niet 

begrepen wordt. Zorgen dat niet alles gericht is op presteren, maar ook op het zijn. Waardering voor het feit 

dat iemand mantelzorgt in plaats van neerkijken op het feit dat een opleiding niet binnen de lijntjes is 

doorlopen. Af en toe ontbreekt het aan begrip en erkenning waardoor studenten stress ervaren, stuklopen, 

hoop verliezen of uit het oog raken. 

 

Erkenning en herkenning is ook van belang voor de studentbegeleider; het kost tijd, het kost energie, je moet 

er ondersteuning in krijgen. Het moet niet zomaar bovenop je takenpakket komen, maar met erkenning en er 

moet voor betaald worden. Misschien dat niet alle docenten dat kunnen.  

Verbetering studentbegeleiding; belemmering; bezuinigingen 
Bezuinigingen hebben de studentondersteuning gedecentraliseerd of doen krimpen, hierdoor zijn verandering 

soms onwenselijk of ongunstig, gegeven de keuze om bepaalde (effectieve) ondersteuningsvormen weg te 

bezuinigen. 

 

Verbetering studentbegeleiding; belemmering; grote studie 
Het is een grote studie waardoor het af en te moeilijk is om de juiste hulp te bieden (op maat, meten, contact 

onderhouden) 

 

 

Verbetering studentbegeleiding; belemmering; impact 
De impact van een methode; week van de jonge mantelzorg, studenten uitnodigen voor 

(weerbaarheid)trainingen etc. is moeilijk. Ze komen niet opdagen, kiezen zorg of onderwijs boven extra punten. 
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Impact kan ook onzeker of onduidelijk zijn vanwege andere redenen; je biedt iemand flexibiliteit maar die blijft 

psychologische onrust ervaren waardoor de impact ontbreekt. 

 

Verbetering studentbegeleiding; bewustwording 
Bij zowel de student als de studentondersteuner. 

 

Verbetering studentbegeleiding; duidelijke communicatie 
Af en toe is onduidelijk wat de onderwijsinstelling kan bieden, daarom is het belangrijk dat gecommuniceerd 

wordt wat voor hen gedaan kan worden, wie waar verantwoordelijk voor is etc. 

 

Verbetering studentbegeleiding; grens op ondersteuning 
Studenten moeten wel aan bepaalde vereisten voldoen om een diploma te halen en tegelijkertijd is niet alles 

mogelijk. Er is een grens op de ondersteuning.  

 

Verbetering studentbegeleiding; investeren in de student 
Op verschillende manieren; de student eigenaar maken van zichzelf en de situatie. Investeren in veerkracht, 

weerbaarheid, kennis, bewustwording, training, begeleiding. Alles wat gedaan kan worden om de student te 

helpen om zichzelf in te zetten om de situatie, het conflict tussen studie en onderwijs, dragelijker te maken. 

Belangrijke factor hier lijkt ook om studenten te betrekken bij de wijze waarop de ondersteuning verbeterd kan 

worden. 

 

Verbetering studentbegeleiding; meer kennis over doelgroep 
Af en toe hebben studentbegeleiders niet voldoende kennis om de student te helpen. Wie zijn ze, wat is hun 

behoeften, wat zijn onze mogelijkheden, welke partijen kunnen hen dingen bieden? 
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Verbetering studentbegeleiding; samenwerking 
Sluit deels aan op kennis over de doelgroep. Wie zijn zij en wat willen ze? Vanuit daar kan samenwerking tot 

stand gebracht worden, zowel intern als extern. De hulpbronnen binnen de instelling (decaan, psycholoog, 

begeleider, docent) inzetten en op de hoogte brengen. De student sterker maken om de hulpbronnen in te 

kunnen schakelen, maar ook schakelen met externe partijen als Markant of andere belangenorganisaties, zodat 

de punten waar de universiteit niet verantwoordelijk voor kan of wil zijn (psychologische ondersteuning of hulp 

in de thuissituatie mobiliseren) ook gedekt raken. 

 

Verbetering studentbegeleiding; studiedruk wegnemen; regelingen 
De studiedruk wegnemen door regelingen in te zetten zodat studenten een studeerbaardere studieloop 

ervaren 

 

Verbetering studentbegeleiding; training studentbegeleiding 
Studentbegeleiders trainen op verschillende aspecten; kennis over de doelgroep, signaleren, coachen, 

begeleiden etc. 

 

Verbetering studentbegeleiding; via; centraal 
Via centrale route aansturen (van studentdecanaat tot bestuurlijk/gemeentelijk) 

 

Verbetering studentbegeleiding; via; examencommissie 
Via de examencommissie mogelijkheden tot verandering vinden 

 

Verbetering studentbegeleiding; via; ingebouwd in het onderwijs 
Inbouwen in het onderwijs; coaching, intervisie, ruimte voor gevoel, emotie en verbinding tussen studenten. 

 

Verbetering studentbegeleiding; via; studentpsycholoog of decaan 
Via studentenartsen, psycholoog of decanaat specifieke veranderingen inzetten (trainingen, metingen, tests) 

 

Verbetering studentbegeleiding; vroeg signaleren; intake 
Meer ruimte creëren voor signaleren voor de poort, bij de intake of inschrijving. 

 

Verbetering studentbegeleiding; zichtbaarheid en bereikbaarheid 
Zorgen dat je aanbod en de wegen zichtbaarder en bereikbaarder zijn. 
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2. Topiclijst 
Introductie 

Achtergrond, expertiselab, doel, duur 

 

Introductievragen 

Wie 

Functie 

Werkdag 

Organisatie 

Studentenpopulatie 

 

Droomvraag 

Fantaseren/dromen: optimale studentbegeleiding zonder restricties in geld, tijd kennis 

 

Studentbegeleiding 

Vormgeving 

Wie verantwoordelijk 

Hoe kom je bij de functie 

Training/scholing/opleiding 

Wie bereikt wordt 

Doelen 

Nastreven van doelen 

 

Mantelzorg 

Wat verstaat u onder mantelzorgende studenten? 

Te maken gehad met hen 

Collega’s 

Ondersteuningsbehoeften? 

 

Signaleren 

Op welke manier raak u in contact met studenten die begeleiding nodig hebben 

Methoden voor signaleren 

Gericht op specifieke groepen (dyslectie, topsport) 

Gericht op mantelzorg 

Intake  vormgeving 

Signaleren risicofactoren intake 

Studiekeuzecheck vormgeving  check mantelzorgende studenten 

Slb’er 

Vraagverlegenheid? 

 

Ondersteunen 

Wat biedt u ondersteuning/begeleiding 

Verschillende vormen: specifieke groepen 

Korte termijn, lange termijn, financieel, psychologisch 

BSA norm 

Slb’er 

Topsportaanbod voor anderen werken? 
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Hoe signalering en begeleiding optimaliseren? Verschil optimale situatie? 

 

Quotes 

Jonge mantelzorgens zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorg verlenen of willen verborgen blijven. Het is 

daarom belangrijk dat men beseft hoe groot de populatie jonge mantelzorgers is. Er is niet alleen 

bewustwording nodig bij de docenten, decanen en slb’ers, maar ook bij studenten zelf. Een mantelzorgtest 

uitzetten zou hiervoor een goede eerste stap zijn. 

 

Docenten decanen en slb’ers moeten getrain worden in het herkennen van mantelzorgsignalen. Begrip en 

erkenning zorgt bij hen voor steun. Ook moet er één anspreekpunt komen voor problemen en vragen omtrent 

de thuissituatie. Deze persoon kan dan in gesprek treden met docenten, in geval van bijvoorbeeld extra 

herkansingen 

 

Er moet een mantelzorgitem toegevoegd worden aan de intake. 

 

Er moet aandacht besteed worden aan heet thema: de week van de jonge mantelzorg, gebruik gemaakt maken 

van trainingen voor medewerkers en themamiddagen voor studenten. 

 

Afsluiting 

Nog iets toe te voegen? 

Doel herhalen 

Check, dank, vervolg 
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3. Interviewleidraad 
1. Introductievragen 

(Deze introductievragen zijn bedoeld om een beter beeld te krijgen over de deelnemer, de werkplek, functie en 

instelling. Dit kan bijdragen aan inzicht in mogelijke verschillen tussen faculteiten, onderwijsniveaus en 

onderwijsinstellingen. 

 

- Wie bent u? 

- Wat is uw functie? 

- Hoe ziet uw werkdag er uit? 

Deze vraag draagt niet bij aan één van de deelvragen en heeft niets te maken met het doel van het interview. 

- Kunt u iets meer vertellen over de organisatie? 

Gegeven het feit dat ik meerdere personen op de UvA heb gesproken heb ik dit gereduceerd tot de faculteit. 

Vaak vertelde studentbegeleiders dit zelf al. 

- Wie is de studentenpopulatie van uw organisatie? 

 

2. Droomvraag 

In de praktijk heb ik deze vraag vaak veel later pas gesteld. Als ik de algemene studentbegeleiding beter in 

beeld had. Dan kon meteen inzicht verkregen worden in hoe het ideaalbeeld verschilt van de huidige situatie. 

Ook kon ik zo doorvragen waar de drempels en mogelijkheden liggen: hoe zou dit gerealiseerd kunnen worden, 

hoe komt het dat dit niet (volledig) op die manier is vormgegeven? 

(De droomvraag wordt ingezet om een open denkkader te creëren waarbij de deelnemer wordt uitgenodigd 

om buiten vaste kaders te denken en spreken. Verwachting is dat verschillen tussen de droomsituatie en de 

huidige situatie aanknopingspunten zullen bieden voor optimalisering van de studentbegeleiding, onderdeel 

van de laatste deelvraag.) 

 

- U gaf aan dat uw functie te maken heeft met de begeleiding van studenten. Ik wil u uitnodigen om buiten uw 

eigen functie te denken en te fantaseren of dromen. Als u zonder enige restricties, zoals geld, tijd of kennis, een 

optimale manier van studentbegeleiding kon vormgeven, hoe zou dat er dan uit zien? 

 

Neem de tijd om even goed na te denken. 

 

Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen en binnen hbo en wo  

3. Studentbegeleiding 

 (De vragen over studentbegeleiding worden ingezet om een beter beeld te krijgen over de manier waarop 

studentbegeleiding is vormgegeven en wie verantwoordelijk zijn voor de begeleiding. Dit kan per organisatie 

verschillen. Volgens Jet Bussemaker (2017) is iedere organisatie namelijk vrij in de manier waarop zij de 

begeleiding vormgeven. Het gaat onder dit topic over begeleiding in brede zin, niet toegespitst op 

manelzorgende studenten. Ook deze deelvragen kunnen bijdragen aan informatie over verschillen tussen 

onderwijsinstellinen.) 

 

- Hoe is studentbegeleiding vormgegeven binnen deze organisatie? 

- Wie zijn verantwoordelijk voor de studentbegeleiding? 

- Hoe komt men in aanraking met aanmerking voor zo’n functie? 

- Worden jullie getraind of opgeleid? 

- Wie bereikt u met studentbegeleiding? 

- Welke doelen heeft de studentbegeleiding volgens u? 

- Hoe worden die doelen nagestreefd? 
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4. Mantelzorg 

 

Deelvraag 3: wat zijn volgens studentbegeleiders de wensen en behoeften van studenten met een zorgtaak? 

(Dit topic gaat dieper in op de definitie, ervaring, betrokkenheid en bekendheid van mantelzorg en 

mantelzorgende sudenten. Deze vragen zullen bijdragen aan inzicht in wat volgens de studentbegeleiders de 

behoeften van mantelzorgende studenten zijn.) 

 

- Wat verstaat u onder mantelzorgende studenten?  

Eventueel zelf een uitleg geven van die term 

- Heeft u in uw begeleiding te maken (gehad) met deze groep studenten??  

- Hebben uw collega’s te maken met jonge mantelzorgers? 

- Wat zijn volgens u behoeften van deze studenten aan ondersteuning om de studie goed te kunnen doen? 

In de praktijk vroeg ik vooral naar daadwerkelijke situaties: als zo’n student dan bij u aan tafel zit, is dan een 

vinger te leggen op waar de behoeften dan liggen? Is het antwoord ja?  Vertel eens, waar dan? 

 

5. Signaleren 

Deelvraag 1: Op welke wijze worden studenten met een zorgtaak gesignaleerd? 

(Signaleren is één van de hoofdaspecten van de deelvraag. Dit onderdeel zal daarom nagaan wat signalering is 

volgens de deelnemer, hoe dit gebeurt, hoe de studiekeuzecheck en intake hier aan bijdragen en of rekening 

gehouden dient te worden met de zichtbaarheid van mantelzorgende studenten.) 

 

- Op welke manier komt u in contact met studenten die begeleiding nodig hebben? 

- Wat zouden methoden kunnen zijn om hen te signaleren? 

- In hoeverre is de signalering gericht op specifieke groepen (zoals studenten met dyslectie, functiebeperkingen 

of die aan topsport doen).  

- In hoeverre is de signalering gericht op mantelzorgende studenten? 

- Maakt deze organisatie gebruik van een intake met studenten?Zo ja: wat komt er allemaal aan de orde bij die 

intake? 

- Is daarin plaats voor signalering van risicofactoren voor problemen met de studie (oid)? 

- Hoe is de studiekeuzecheck vormgegeven? Is er binnen die check plaats voor mantelzorgende studenten? 

- Bij HBO: rol slb’er bij signalering? 

- Is er weleens sprake van een soort vraagverlegenheid onder studenten? 

 

6. Ondersteunen 

- Deelvraag 2: Op welke wijze worden studenten met een zorgtaak ondersteund? 

 

(Ondersteunen is het tweede hoofdaspect van de hoofdvraag. De definitie van ondersteuning zal vastgesteld 

worden en verschillende vormen van ondersteuning zullen verkend worden. Ter afsluiting zal dieper ingegaan 

worden op ondersteuning bij het bindend studieadvies.) 

 

Nu gaan we wat dieper in op ondersteuning van studenten in het algemeen en mantelzorgende studenten in het 

bijzonder. 

 

- Wat kunt u studenten aan ondersteuning/begeleiding bieden? 

- Is er sprake van verschillende vormen van ondersteuning/begeleiding voor specifieke groepen? 
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- In literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen korte termijn ondersteuning (soepele tentamenregelingen, 

flexibele lesroosters, toetstijdverlenging, flexibele deadlines), lange termijn ondersteuning (eventuele 

ondersteuning in de situatie thuis), financiële ondersteuning en psychologische ondersteuning, herkent u deze 

vormen binnen deze organisatie? 

Zoals aan het begin van deze opdracht al is aangegeven: Dit kadert het denken erg. In plaats daarvan wordt 

gevraagd wat gedaan wordt om studenten te ondersteunen, of op welk verschillende manieren dat precies 

gebeurt. Dit levert meer open antwoorden op. Indien ik het idee heb dat er niet- of weinig wordt ingegaan op 

één van de vier dan vraag ik het simpelweg uit. 

- Werkt uw instelling met het bindend studieadvies? Welke rol kan dat spelen bij signalering en ondersteuning 

- Bij HBO: rol slb’er bij ondersteuning. 

- Zou aanpak voor studenten die topsporter (of jonge ouders/studenten met beperkingen) zijn ook voor jonge 

mantelzorgers kunnen werken? Zo ja, hoe? 

Ik vraag over het algemeen of de mantelzorger verschilt van een topsporter of student met beperking, als het 

gaat om signalering en ondersteuning. Dan komt meteen naar boven of de aanpak voor de ene groep volgens 

de deelnemer ook voor de andere groep werkt. 

- Hoe kan de signalering en begeleiding volgens u geoptimaliseerd worden? Verschilt dit van de ideale situatie 

die aan het begin geschetst is? 

Vaak wordt deze laatste vraag al beschreven bij de ideale situatie. Zo niet, dan ondervang ik dit in het slot. Daar 

vraag ik namelijk naar wat dingen zijn die ik nog mee moet nemen of over het hoofd zie bij het behalen van 

mijn doel. Ik nodig daar de deelnemer ook uit om mee te denken over eventuele doorontwikkeling. 

 

Ik zou nog een aantal bevindingen uit eerder onderzoek aan u willen voorleggen, ik ben namelijk benieuwd hoe 

u daar over denkt. 

 

Jonge mantelzorgens zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorg verlenen of willen verborgen blijven. Het is 

daarom belangrijk dat men beseft hoe groot de populatie jonge mantelzorgers is. Er is niet alleen 

bewustwording nodig bij de docenten, decanen en slb’ers, maar ook bij studenten zelf. Een mantelzorgtest 

uitzetten zou hiervoor een goede eerste stap zijn. 

 

Docenten decanen en slb’ers moeten getrain worden in het herkennen van mantelzorgsignalen. Begrip en 

erkenning zorgt bij hen voor steun. Ook moet er één aanspreekpunt komen voor problemen en vragen omtrent 

de thuissituatie. Deze persoon kan dan in gesprek treden met docenten, in geval van bijvoorbeeld extra 

herkansingen 

 

Er moet een mantelzorgitem toegevoegd worden aan de intake. 

 

Er moet aandacht besteed worden aan heet thema: de week van de jonge mantelzorg, gebruik gemaakt maken 

van trainingen voor medewerkers en themamiddagen voor studenten. 

 

Afsluiting 

Tijdens de afsluiting zal gecontroleerd worden of de deelnemer nog aanvullingen heeft. Ook zal het doel van 

het onderzoek nog eens herhaald worden, waarna gevraagd wordt of de deelnemer nog aanbevelingen heeft 

die daarbij van (groot) belang zijn. Ik zal de deelnemer bedanken en vragen of ik mag mailen als ik vragen heb 

tijdens het uitwerken van het interview. Tot slot zal ik aanbieden om een anonieme samenvatting te geven van 

mijn bevindingen, zodra ik de thesis heb afgerond. 
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Ik geloof dat ik zo’n beetje alle onderwerpen die ik wilde behandelen heb aangekaart. Heeft u nog 

aanvullingen? Ik zal nog één keer het doel van mijn onderzoek herhalen. Ik wil de manier waarop 

mantelzorgende studenten gesignaleerd, ondersteund en begeleid worden in kaart brengen en 

aanknopingspunten vinden om dit te optimaliseren.  

 

Is er nog iets dat daarbij van belang is, wat ik nog niet heb behandeld? 

 

Ik zal mijn topiclijst nog even doornemen om te kijken of ik alles heb behandeld. Ontzettend bedankt voor uw 

medewerking. Is het goed als ik u mail, mochten er vragen opkomen terwijl ik het interview uitwerk? In principe 

kan ik zodra mijn onderzoek is afgerond een geanonimiseerd overzicht sturen met de belangrijkste bevindingen, 

zou u het leuk vinden om dit te ontvangen? 

 

 

 

 


