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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

597
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven
prestatiedruk ervaart (ingezonden 9 november 2017).
Antwoord van Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap) (ontvangen 5 december 2017).
Vraag 1
Hoe kijkt u aan tegen prestatiedruk die 62% van de studenten in het dagelijks
leven ervaart volgens een onderzoek onder studenten van het Windesheim
College?1
Antwoord 1
Studenten ervaren druk in het dagelijks leven, zo blijkt ook uit het onderzoek.
Druk die hen door de maatschappij wordt opgelegd en druk die zij zichzelf
opleggen. Een student kan dit ervaren op het sportveld, in een gezinssituatie,
op sociale media en ook in het hoger onderwijs.
Goed hoger onderwijs daagt de student uit. Het haalt de student uit zijn of
haar comfortzone en spreekt de student aan op zijn of haar passie en
talenten. Met de maatregelen uit de Strategische Agenda en de middelen uit
het studievoorschot wordt een extra impuls gegeven aan het uitdagender
maken van het hoger onderwijs, bijvoorbeeld door de verbreding van
talentprogramma’s.
Een student is gebaat bij uitdagend onderwijs. Maar wanneer de student te
hoge of langdurige prestatiedruk ervaart, kan dit negatieve gevolgen hebben
voor het welzijn van de student en, al dan niet indirect, op het studieverloop.
Preventie en tijdige interventie bij een te hoge of langdurige prestatiedruk
acht ik daarom van groot belang.
In het licht van de motie Bruins/Asante2 ben ik in gesprek met de hogeronderwijsinstellingen, studentpsychologen, studentenorganisaties en experts. Ik
constateer dat hogeronderwijsinstellingen dit thema op hun netvlies hebben
en hier actie op ondernemen, zoals de ontwikkeling van het platform
Studentenwelzijn door de hogeschool Windesheim en Inholland. Ik verwacht
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uw Kamer in het voorjaar van 2018 over de uitwerking van de motie te
kunnen informeren.
Vraag 2
Welke oorzaken ziet u voor prestatiedruk van studenten en welke maatregelen
gaat u nemen om de ervaring van prestatiedruk bij studenten te verminderen?
Antwoord 2
Zie mijn antwoord op vraag 1.
Vraag 3
Kunt u bevestigen dat uit eerder onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat de financiële situatie van studenten een rol speelt bij
de mentale gezondheid van studenten? Erkent u dat het afschaffen van de
basisbeurs en het stijgende collegegeld negatief bijdraagt aan de mentale
gezondheid van studenten? Zo nee, welke factoren spelen dan wel een
significante rol volgens u?3
Antwoord 3
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) geeft in het onderzoek aan dat er
nog niet veel bekend is over hoe financiële zorgen precies de psychosociale
gezondheid beïnvloeden.4 Uit het onderzoek van de LSVb, onder een
beperkte groep van 325 studenten, blijkt dat huidige en toekomstige
financiële zorgen een voorspeller kunnen zijn voor emotionele uitputting,
cynisme en de ervaren gezondheid.
Uit de monitor beleidsmaatregelen van Researchned5 blijkt dat het aandeel
studenten dat financiële problemen ervaart, sinds 2012 is afgenomen. De
invoering van het studievoorschot heeft hier geen verandering in gebracht.
Zie ook mijn antwoord op vraag 1.
Vraag 4
Als de studenten volgens het onderzoek van de LSVb een hoge werkdruk
ervaren, zowel binnen als buiten het onderwijs, wat gaat u doen om deze
werkdruk te verminderen?
Antwoord 4
Zie mijn antwoord op vraag 1.
Vraag 5
Erkent u dat selectie aan de poort, het bindend studieadvies (BSA), de
ingangseisen voor de vele honourstrajecten, de beurzen en prijzen voor
excellente studenten en de nadruk op nominaal afstuderen mede oorzaak zijn
van de hoge werkdruk die studenten ervaren? Kunt u hier op ingaan?
Antwoord 5
Zoals ik in mijn antwoord op vraag 1 heb aangegeven, is de ervaren
werkdruk het gevolg van meerdere factoren. De maatregelen die het lid
Futselaar noemt, dragen, samen met maatregelen zoals de verbetering van
loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding, de invoering van de studiekeuzecheck en de invoering van de associate degree-opleiding, bij aan een
toegankelijk, kwalitatief en uitdagend hogeronderwijsstelsel.
Vraag 6
Deelt u de mening dat als er volgens het onderzoek van de LSVb er een
taboe rust op psychische klachten onder studenten, er een veilige plek
gecreëerd moet worden waar studenten over hun psychosociale problemen
kunnen praten? Vindt u dat universiteiten en hogescholen hier een voortrekkersrol in moeten nemen?
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Antwoord 6
Ik deel de mening dat studenten moeten kunnen praten over psychosociale
problemen. Daarbij kunnen zowel de hogeronderwijsinstellingen, studentpsychologen, zoals we deze kennen in onder andere Nijmegen, Amsterdam en
Eindhoven, de huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
een rol spelen. Zoals in mijn antwoord op vraag 1 aangegeven, voer ik hier
op dit moment het gesprek over met de hogeronderwijsinstellingen,
studentpsychologen, studentenorganisaties en experts in het kader van de
motie Bruins/Asante.
Vraag 7
Bent u bereid een groot landelijk onderzoek te doen naar werkdruk en
prestatiedruk onder studenten, zoals ook wordt aanbevolen in het onderzoek
onder de studenten van Windesheim?
Antwoord 7
Ik heb het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opdracht
gegeven om een call voor onderzoek te plaatsen waarbij één van de drie
prioriteiten is: kleinschalig onderwijs en het studentwelzijn. Deze call zal naar
verwachting in het vroege voorjaar van 2018 verschijnen.
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