
Inspiratie Café HBO prestatiedruk 

Vooraf

Prestatiedruk in het onderwijs, we kunnen er niet meer 
om heen. Nog nooit is het percentage aan stressklachten 
zo hoog geweest als nu. Hoewel deze klachten onder de 
studenten stijgen, blijkt er echter geen stijging in het 
aantal hulpzoekende studenten. Zo ervaren 7 op de 10 
studenten prestatiedruk, hebben 4 op de 10 studenten last van psychische klachten, 
en vragen maar 2 op de 10 studenten dan ook écht om hulp. Hoe kan dit? 

Onder begeleiding van het Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd organiseerden drie 
studenten Toegepaste Psychologie op dinsdag 12 maart 2019, Inspiratie Café #8 over 
prestatiedruk in het HBO. Tijdens deze pizzasessie is sámen met jongeren gegeten (pizza), 
nagedacht en gesproken over hoe zij prestatiedruk in het HBO nou écht ervaren in de regio  

Hart van Brabant. En wat voor ideeën zij hebben over hoe  
de prestatiedruk voor studerende jongeren verlaagd en/of 
verminderd zou kunnen worden.

Hierbij het advies van jongeren aan het onderwijs  
en professionele hulpverleners binnen de regio  
Hart van Brabant. Hoe denken jongeren over...

PRESTATIEDRUK IN HET HBO

meedenken?

meepraten?

meedoen?

18-25 jaar?

Meer info        0625775998

  lunagabriels36@gmail.com

  instagram.com/samenmetdejeugd

  fb.com/samenmetde
jeugd

Aanmelden  samenmetdejeugd.eventbrite.nl

MIDDEN-BRABANT

Wil je bij deze interactieve pizza-sessie zijn?

Wil jij mee-denken, praten, beslissen, doen en helpen?

 
Meld je dan nu aan voor het Inspiratie Café over HBO PRESTATIEDRUK!

Driekwart van de jongeren ervaart prestatiedruk. Dat het speelt  

dat weten we: we zien én horen het tegenwoordig steeds meer om 

ons heen. Wat betekent prestatiedruk voor ons HBO-studenten? 

Hoe ervaren wij dit? En wat kunnen wij zelf én de mensen  

om ons heen minder/meer doen om prestatiedruk te 

verlichten en/of te voorkomen?

GRATIS ENTREE                                

GRATIS PIZZA

#8

Dinsdag 12 maart 2019

17:15u (inloop) - 17:30u (start) - 21:00 (einde)

Theater de Boemel - Burg. Brokxlaan 8-76 in Tilburg

meedenken?

meepraten?

meedoen?

MIDDEN-BRABANT

1.  Jongeren associëren prestatiedruk in het onderwijs niet met actoren gerelateerd aan 

het onderwijs. Dit betekent dat zij aan hulp voor hun zorgen niet als eerste denken aan 

docenten, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, studentenpsychologen en/of  

decanen. Dit is opmerkelijk omdat er wel oorzaken worden genoemd die zowel direct 

als indirect met school te maken hebben.

2.  De signalen voor prestatiedruk die jongeren ervaren moeten zeer ernstig zijn, voordat 

er actie door hen wordt ondernomen. Dit bevestigt het beeld dat het vragen van hulp 

vaak in een (te) laat stadium gebeurt.

3.  Jongeren noemen hun ouders zowel bij groen, oranje en 

rood. Dit laat zien dat het voor de jongeren persoons

gebonden is wanneer zij ouders erover vertellen. 

Wat opvalt 

1.  Verwachtingen vanuit jezelf, ouders, school en de maatschappij

2.  Fear of missing out (FOMO): overvolle agenda, tekort aan activiteiten die energie 

geven, jezelf vergelijken met leeftijdsgenoten, social media, etc.

3.  Knellende structuren: het afschaffen van de basisbeurs, de invoer van de 

langstudeerboete, het bindend studieadvies, etc.

4.  Oneindige keuzes

5.  Faalangst
6.  Perfectionisme

Oorzaken
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Wat is het beeld van jongeren over prestatiedruk in het onderwijs?

Welke ideeën hebben jongeren om prestatiedruk in  
het onderwijs te verlichten en/of te voorkomen?

1. Community met leeftijdsgenoten
Jongeren willen het hebben van psychische klachten normaliseren en 
hun eigen welzijn meer bespreekbaar maken middels een community. 
Momenteel ervaren jongeren dat zij zich naar de buitenwereld toe atijd 
‘goed’ moeten voelen. Dit creeërt een hoge drempel in het vragen om hulp 
wanneer het niet goed gaat. Een community zou deze drempel volgens 
jongeren verlagen. De community zou hierbij moeten worden aangejaagd 
door een vaste contactpersoon/professionele hulpverlener met een hoge 
mate van betrokkenheid. In de community wordt kwetsbaarheid 
voorgeleefd door het delen van verhalen van leeftijdsgenoten met 
ervaringskennis over psychische klachten. Daarbij zou de community een 
alternatief bieden tijdens de lange wachttijden voor professionele hulp. 
Onderwijsinstellingen hebben volgens jongeren de taak om de community 
actief te promoten. 

2. Studieloopbaanbegeleiders met ‘people skills’
Jongeren zien hun studieloopbaanbegeleider (slb’er) als de meest toegankelijke persoon op school 
om in gesprek mee te gaan wanneer niet alles lekker loopt. Momenteel ervaren jongeren de slb’er 
echter als te weinig betrokken. Slbers zouden daarom getrained moeten worden in ‘people skills’: 
Wat leeft er in de leefwereld van jongeren? Hoe bouw je een band op met jongeren? En hoe speel je 
in op de zorgen van jongeren? Ook zouden zij graag hun eigen slb’er willen kiezen in plaats van dat 
deze wordt toebedeeld. Hierdoor wordt de kans op een vertrouwensband groter en de drempel om 
(eerder) hulp te vragen lager.

3. Training ‘Leren doseren’ voor jongeren
Jongeren willen leren hoe zij het beste kunnen doseren. Bijvoorbeeld, hoe ga je het beste om 
met prikkels? Wat doe je als het er te veel zijn? Hoe vraag je om hulp? En welke stappen 
moeten er dan gezet worden? Zo kunnen studenten leren preventief signalen te 
herkennen bij zichzelf en anderen; herkennen zij onbalans door stress en weten  
ze op voorhand wat zij moeten doen als ze tegen een hulpvraag aanlopen. 
Dit kan door middel van trainingen in het onderwijs tijdens de slb of 
mentor les. Deze trainingen zouden kunnen worden 
gegeven door de docent zelf, ervaringsdeskundige 
jongeren, of iemand van een organisatie die 
gespecialiseerd is in psychische klachten. 

#8

Deelnemers 
•  30 jongeren

•  16 - 27 jaar 

•  19 vrouwen

•  11 mannen

•  5 WO-studenten
•  20 HBO-studenten
•  3 MBO-studenten
•  2 niet-studerend 

samenmetdejeugd samenmetdejeugd


