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Samenvatting	
Studenten	 bevinden	 zich	 in	 een	 levensfase	 waarin	 ze	 veel	 veranderingen	
doormaken,	 meer	 verantwoordelijkheden	 krijgen	 en	 hierdoor	 soms	 met	
psychische	 problemen	 te	 kampen	 krijgen.	 Het	 is	 een	 ingrijpende	 fase,	 waarin	
diverse	 factoren	 van	 invloed	 kunnen	 zijn	 op	 zowel	 studieproblemen	 als	
persoonlijke	problemen.	Professionele	hulp	is	in	deze	gevallen	essentieel.	Het	ISO	
hoort	echter	geluiden	vanuit	studenten,	instellingen	en	betrokken	organisaties	dat	
het	 aantal	 studentenpsychologen	 soms	 schaars	 is,	 de	 psychologen	 geregeld	
onvoldoende	 toegankelijk	 zijn,	 dat	 er	 financiering	 vanuit	 de	 student	 wordt	
gevraagd	 en	 dat	 er	 vaak	 onvoldoende	 aandacht	 en	 middelen	 zijn	 vanuit	 de	
instelling.	
	
Met	 dit	 onderzoek	 heeft	 het	 ISO	 de	 stand	 van	 zaken	 omtrent	
studentenpsychologen	 in	 kaart	 gebracht.	 Middels	 een	 deskresearch	 en	 een	
enquête	 onder	 35	 studentenpsychologen,	 aangesloten	 bij	 het	 Nederlands	
Instituut	voor	Psychologen	(NIP)	is	er	gevraagd	naar	1)	de	vraag	en	behoefte	van	
studenten,	 2)	 het	 aanbod	 aan	 hulp	 vanuit	 studentpsychologen,	 3)	 de	
toegankelijkheid	 van	 studentenpsychologen	 en	 4)	 de	 capaciteit	 van	
studentenpsychologen.	
	
Uit	de	deskresearch	komt	naar	voren	dat	met	name	de	informatievoorziening	op	
de	 websites	 van	 hogescholen	 ver	 achterblijft	 op	 die	 van	 universiteiten.	 Dit	 kan	
deels	 verklaard	 worden	 doordat	 studenten	 van	 hogescholen	 zich	 vaak	 niet	 zelf	
kunnen	aanmelden	bij	de	studentenpsycholoog,	maar	doorverwezen	worden	door	
de	decaan.	

Het	 aantal	 studenten	dat	 hulp	 zoekt	 is	 volgens	 studentenpsychologen	 gestegen.	
Dit	 kan	 komen	doordat	 studenten	 gemakkelijker	 hulp	 zoeken;	 het	 onderwerp	 is	
tegenwoordig	 minder	 een	 taboe.	 Anderzijds	 kan	 het	 ook	 zijn	 dat	 de	 hulp	
zichtbaarder	 is	 geworden.	 Studentenpsychologen	 denken	 daarnaast	 ook	 dat	 de	
probleemgevallen	 veelal	 complexer	 zijn	 geworden.	 Dit	 heeft	 tot	 gevolg	 dat	 zij	
studenten	vaker	moeten	doorverwijzen	naar	de	reguliere	zorg.		

Over	het	algemeen	is	men	tevreden	over	het	aanbod	aan	gesprekken,	trainingen	
en	workshops	van	de	studentenpsychologen.	Wel	zouden	studentenpsychologen	
in	 sommige	 gevallen	 meer	 behandelingen	 willen	 geven	 dan	 het	 gestelde	
maximum	 op	 hun	 instelling.	 Vaak	 wordt	 er	 voor	 een	 intakegesprek	 of	 voor	
trainingen	en	 cursussen	een	eigen	bijdrage	 gevraagd.	Dit	 voorkomt	enerzijds	de	
no-show,	anderzijds	kan	het	een	drempel	vormen	voor	studenten	die	hulp	nodig	
hebben.	
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Studentenpsychologen	 zijn	 tevreden	 over	 hun	 toegankelijkheid,	 denken	 dat	
relevante	 informatie	 goed	 vindbaar	 is	 en	 dat	 ze	 ook	 goed	 bereikbaar	 zijn	 voor	
studenten.	Minder	tevreden	zijn	ze	over	de	wachttijden.	Het	kan	soms	tot	twaalf	
weken	duren	voordat	een	student	een	intakegesprek	heeft.		

Op	 hogescholen	 zijn	 significant	 minder	 studentenpsychologen	 aanwezig	 dan	 op	
universiteiten.	 Het	 aantal	 fte	 dat	 zij	 per	 studentenpsycholoog	 bieden	 is	 wel	
ongeveer	 gelijk.	 Daarnaast	 zijn	 studentenpsychologen	 ontevreden	 over	 de	mate	
waarin	 ze	 de	 vraag	 van	 studenten	 aankunnen	 en	 studenten	 adequaat	 kunnen	
helpen	met	de	huidige	capaciteit.	Het	ervaren	capaciteitsprobleem	kan	enerzijds	
veroorzaakt	 zijn	 doordat	 de	 toegankelijkheid	 en	 bekendheid	 van	
studentenpsychologen	 is	 toegenomen;	 meer	 studenten	 weten	 de	 weg	 naar	 de	
hulpverlening	te	vinden,	waardoor	de	vraag	stijgt.	Anderzijds	 is	het	ook	mogelijk	
dat	meer	studenten	studie-	of	persoonlijke	problemen	ervaren.	

Aanbevelingen	
Studentenpsychologen	moeten	toegankelijk	zijn	en	blijven	voor	alle	studenten	in	
het	 hoger	 onderwijs.	 Het	 ISO	 doet	 op	 basis	 van	 dit	 onderzoek	 enkele	
aanbevelingen	om	dit	te	bereiken:	

- We	 bevelen	 aan	 om	 per	 instelling	 conform	 de	 studentenaantallen	 een	
bepaald	aantal	studentenpsychologen	in	dienst	te	hebben.	Met	name	op	
hogescholen	 moet	 het	 tekort	 aan	 studentenpsychologen	 worden	
teruggedrongen.			

- Geef	 studentenpsychologen	 de	 ruimte	 om	 waar	 nodig	 maatwerk	 en	
indien	nodig	een	langer	hulptraject	aan	te	kunnen	bieden.	

- De	wachttijd	voor	een	intakegesprek	mag	niet	langer	dan	een	maand	zijn.	
- We	bevelen	aan	om	wettelijk	vast	te	leggen	dat	er	studentenpsychologen	

op	een	instelling	werkzaam	moeten	zijn.	
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Inleiding	
Door	 de	 invoering	 van	 het	 leenstelsel	 en	 de	 uitbreiding	 van	 de	
rendementsmaatregelen	 (zoals	 het	 Bindend	 Studie	 Advies)	 komen	 studenten	
onder	 toenemende	druk	 te	 staan	om	 in	 korte	 tijd	 veel	prestaties	 te	 leveren.	De	
student	 dient	 direct	 de	 ‘juiste’	 keuzes	 te	maken,	 zijn	BSA	halen,	 en	 er	 lijkt	 vaak	
slechts	 een	 baangarantie	 te	 bestaan	 als	 de	 student	 met	 extreme	 excellentie	
presteert.	 Daarnaast	 zijn	 er	 hoge	 verwachtingen	 vanuit	 de	 maatschappij,	 wat	
wordt	versterkt	door	de	sociale	media.	1	Deze	factoren	kunnen	leiden	tot	stress	en	
psychische	klachten.		

Daarnaast	groeit	het	aantal	 studenten	met	een	 functiebeperking:	 in	vijf	 jaar	een	
stijging	van	6.5	tot	9.4	procent.2	Voorlichting	over	voorzieningen	schiet	echter	nog	
vaak	 tekort,	 zo	 blijkt	 uit	 deze	 studie	 in	 opdracht	 van	 Handicap	 +	 Studie.	 Het	
onderzoek	 geeft	 aanleiding	 om	 te	 verwachten	 dat	 het	 aantal	 studenten	 dat	
behoefte	heeft,	of	 zal	hebben,	aan	een	studentenpsycholoog	zal	 toenemen.	Het	
rapport	 meldt	 daarop	 aansluitend:	 “De	 opvang,	 begeleiding	 en	 facilitering	 van	
deze	 groep	 gaat	maar	mondjesmaat	 vooruit	 en	 dat	 geldt	 bovendien	 alleen	 voor	
het	hbo.	Op	de	universiteiten	 lijkt	het	strenger	geworden	studieregime	zijn	 tol	 te	
eisen.”	Dit	geldt	niet	enkel	voor	de	student	met	een	functiebeperking,	maar	ook	
de	overige	studenten	ondervinden	hier	last	van.	

Het	 ISO	 hoort	 echter	 geluiden	 vanuit	 studenten,	 instellingen	 en	 betrokken	
organisaties	 dat	 het	 aantal	 studentenpsychologen	 soms	 schaars	 is,	 de	
psychologen	geregeld	onvoldoende	toegankelijk	zijn,	dat	er	financiering	vanuit	de	
student	wordt	 gevraagd	en	dat	er	 vaak	onvoldoende	aandacht	en	middelen	 zijn	
vanuit	de	instelling.	
	
Het	 is	 daarom	 van	 belang	 om	 te	 weten	 of	 de	 hierboven	 geconstateerde	
problemen	daadwerkelijk	leiden	tot	een	toename	van	psychische	klachten	of	een	
toename	van	de	vraag	naar	psychologische	hulp	door	studenten.	En	 in	het	geval	
er	 sprake	 is	 van	 een	 toename,	 is	 het	 ook	 van	 belang	 om	 te	 weten	 of	
studentenpsychologen	 voldoende	uitgerust	 zijn	 om	deze	 studenten	 adequaat	 te	
kunnen	begeleiden,	dan	wel	door	te	verwijzen.		

Dit	 onderzoek	 gaat	 verder	 in	 op	 de	 stand	 van	 zaken	 omtrent	
studentenpsychologen	 op	 hoger	 onderwijsinstellingen.	 Er	 is	 onderzocht	 of	 er	
sprake	 is	 van	 verandering	 in	 de	 vraag	 en	 behoefte	 van	 studenten	 wat	 betreft	
psychologische	 hulp.	 Daarnaast	 is	 er	 gekeken	 of	 studentenpsychologen	 genoeg	
																																																													

1	http://www.mareonline.nl/archive/2016/02/18/leukste-tijd-van-je-leven	
2	Steenkamp,	F.	 (2015).	Studeren	met	een	handicap,	de	twaalfde	gebruikerstoets	2015.	Leiden:	Centrum	Hoger	
Onderwijs	Informatie.	
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capaciteit	hebben	om	studenten	adequaat	te	kunnen	helpen,	welke	knelpunten	zij	
ervaren	en	welke	oplossingen	er	zijn.	

Leeswijzer	
Eerst	is	er	kort	achtergrondinformatie	gegeven	over	psychische	problemen	onder	
studenten.	 Vervolgens	 is	 in	 de	 methode	 omschreven	 hoe	 het	 onderzoek	 is	
opgezet	 en	 uitgevoerd.	 In	 de	 resultatensectie	 is	 de	 inventarisatie	 van	 (de	
toegankelijkheid	 van)	 studentenpsychologen	 uiteengezet	 en	 is	 de	 hulp	 die	 zij	
kunnen	 bieden	 aan	 studenten	 met	 psychische	 problemen	 omschreven.	 In	 de	
conclusie	 staat	 een	 korte	 samenvatting	 van	 de	 stand	 van	 zaken	 en	 worden	 er	
aanbevelingen	gedaan	om	de	hulp	aan	studenten	te	kunnen	verbeteren.	

	 	



	

6	 																																																		Studentenpsychologen	|	2016	

	

Psychische	problemen	onder	studenten	
Studenten	 krijgen	 tijdens	 hun	 studententijd	 met	 veel	 veranderingen	 en	
belangrijke	beslissingen	te	maken.	Naast	het	volgen	van	een	(nieuwe)	studie	gaan	
ze	 vaak	 op	 kamers	 en	 worden	 ze	 een	 stuk	 zelfstandiger.	 Dit	 gaat	 gepaard	met	
meer	 verantwoordelijkheden.	 Daarnaast	 heerst	 er	 ook	 een	 grote	 prestatiedruk	
vanuit	 de	 maatschappij.	 In	 combinatie	 met	 studeren	 kunnen	 bovenstaande	
factoren	 voor	 sommige	 studenten	 stress	 opleveren	 en	 leiden	 tot	 studie-	 en	
persoonlijke	 problemen.	 Er	 is	 gebleken	 dat	 3,9	 procent3	van	 de	 studenten	 met	
psychische	problemen	kampt	en	2,1	procent	ook	daadwerkelijk	belemmerd	wordt	
door	deze	problemen.	Andere	problemen	die	 studenten	ondervinden	 zijn	onder	
anderen:	 een	 beperking	 in	 de	 concentratie	 (5,7	 procent),	 chronische	
vermoeidheid	(6,1	procent)	en	ADHD	(1,7	procent).4	

Psychologische	problemen	bij	 studenten	die	niet	herkend	of	behandeld	worden,	
hebben	niet	alleen	invloed	op	de	status	van	de	student	zelf,	maar	ook	op	die	van	
de	instelling	en	soms	ook	op	die	van	andere	studenten5.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	
studenten	 een	 risicovolle	 groep	 zijn	 en	 dat	 zij	 in	 vergelijking	 met	 de	 gehele	
populatie	 met	 meer	 psychische	 problemen	 te	 kampen	 hebben.67	In	 vergelijking	
met	hun	werkende	leeftijdsgenoten	geven	zij	aan	meer	gezondheidsklachten,	een	
lagere	 kwaliteit	 van	 leven	en	een	 slechtere	 gezondheid	 te	hebben.8		Ook	omdat	
driekwart	 van	 de	 psychische	 klachten	 zich	manifesteert	 vóór	 de	 leeftijd	 van	 24	
jaar,	 is	 deze	 levensfase	 risicovol.9	Wanneer	 studenten	 een	 lagere	 kwaliteit	 van	
leven	 en	 slechte	 gezondheid	 ervaren	 kan	 dit	 van	 invloed	 zijn	 op	 hun	
studieloopbaan	 en	 het	 functioneren.	 Andersom	 is	 het	 ook	mogelijk	 dat	 het	 niet	
goed	 functioneren	 in	 de	 studieloopbaan	 invloed	 kan	 hebben	 op	 de	 ervaren	
levensstijl	en	gezondheid.		

Het	is	daarom	belangrijk	dat	studenten	goede	hulp	en	begeleiding	kunnen	krijgen	
wanneer	 zij	 te	 kampen	 krijgen	 met	 studie-	 en	 persoonlijke	 problemen.	 Dit	 om	
eventuele	vertraging	of	uitval	te	voorkomen.	Op	de	meeste	instellingen	is	er	dan	
																																																													

3 http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/Factsheet%20studeren%20met%20een%20functi
ebeperking.pdf	
4	Steenkamp,	F.	 (2015).	Studeren	met	een	handicap,	de	twaalfde	gebruikerstoets	2015.	Leiden:	Centrum	Hoger	
Onderwijs	Informatie,	12.	
5	Shuchman,	M.	(2007).	Falling	through	the	cracks–Virginia	Tech	and	the	restructuring	of	college	mental	health
	 	services.	New	England	Journal	of	Medicine,	357(2),	105–110.	
6	Stallman,	H.M.	(2010).	Psychological	distress	in	university	students.	Australian	Psychologist,	45(4),	249-257.	
7	Boot,	R.L.C.,	Vonk,	P.	&	Meijman,	F.	J.	(2007).	Health-related	profiles	of	study	delay	in	university	students	in	the		

Netherlands.	Int	J	Adolesc	Med	Health,	19(4),	413-423.	
8	Stewart-Brown,	S.,	Evans,	J.,	Patterson,	J.,	Petersen,	S.,	Doll	H.,	Balding,	J.	et	al.	(2000).	Perceived	quality	of	life	
and	self-rated	health	among	first-year	university	students:	a	comparison	with	their	working	peers.	Soc	Ind	Res,	
68,	221-234.	
9	http://www.psychischegezondheid.nl/jongeren	
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ook	een	keten	van	begeleiding.	De	mentor/tutor,	de	studieadviseur,	de	decaan	en	
docenten	 kunnen	 een	 oogje	 in	 het	 zeil	 houden	 en	 hulp	 bieden.	 Wanneer	 dit	
afdoende	 is	 en	 de	 student	 psychologische	 hulp	 nodig	 heeft,	 kan	 hij/zij	 in	 veel	
gevallen	naar	de	studentenpsycholoog.	

Aan	alle	Nederlandse	universiteiten	en	een	aantal	hogescholen	zijn	afdelingen	van	
studentenpsychologen	 en/of	 studieondersteuning	 aan	 elkaar	 verbonden.10De	
studentenpsychologen	van	verschillende	onderwijsinstellingen	zijn	verenigd	in	de	
sectie	Studentenpsychologen	van	het	Nederlands	Instituut	van	Psychologen	(NIP).	
De	studentenpsychologen	bieden	studenten	met	studie-	en	studentenproblemen	
kortdurende	 hulp	 aan.	 Voor	 langdurige	 hulp	 zijn	 studenten	 aangewezen	 op	
algemeen	maatschappelijke	voorzieningen.	

																																																													

10	http://www.psynip.nl/sectoren-en-secties/intersector/studentenpsychologen.html	
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Methode	

Onderzoeksgroep	
Onder	alle	studentenpsychologen	die	zijn	aangesloten	bij	het	NIP	is	een	enquête	
verspreid.	In	totaal	hebben	35	studentenpsychologen	gereageerd.	25	van	hen	zijn	
werkzaam	aan	een	universiteit	en	tien	zijn	werkzaam	aan	een	hogeschool.	32	van	
de	 respondenten	 zijn	 werkzaam	 op	 een	 instelling	 met	 meer	 dan	 10.000	
studenten.	De	meeste	studentenpsychologen	werken	tussen	de	24	en	40	uur	per	
week.	

Dataverzameling	
Het	eerste	deel	van	de	resultaten	heeft	betrekking	op	de	deskresearch.	Hiervoor	
is	 informatie	 opgezocht	 via	 de	 websites	 van	 verschillende	 hoger	
onderwijsinstellingen.	 De	 websites	 van	 dertien	 universiteiten	 en	 veertien	
hogescholen	 zijn	 onderzocht	 op	 aanwezige	 informatie	 over	
studentenpsychologen.	Een	overzicht	is	te	vinden	in	tabel	1.		

Tabel	1:	Overzicht	van	bezochte	websites	
	Universiteiten	 Hogescholen	
Erasmus	Universiteit	Rotterdam	 Avans	Hogeschool	
Radboud	Universiteit	Nijmegen	 Christelijke	Hogeschool	Ede	
Rijksuniversiteit	Groningen	 Fontys	Hogescholen	
Technische	Universiteit	Delft	 Haagse	Hogeschool	
Technische	Universiteit	Eindhoven	 Hanzehogeschool	
Tilburg	University	 Hogeschool	van	Amsterdam	
Universiteit	van	Amsterdam	 Hogeschool	van	Arnhem	en	Nijmegen	
Universiteit	Leiden	 Hogeschool	Leiden	
Universiteit	Maastricht	 Hogeschool	Rotterdam	
Universiteit	Twente	 Hogeschool	Utrecht	
Universiteit	Utrecht	 Hogeschool	Zeeland	
Vrije	Universiteit	 Inholland	
Wageningen	Universiteit	 Saxion	
	 Windesheim	
	
Middels	 diverse	 gesprekken	 met	 studentenpsychologen	 uit	 het	 hbo	 en	 wo	 is	
inzicht	 verkregen	 in	 de	 werkzaamheden	 van	 studentenpsychologen.	 Ook	 is	
gevraagd	 naar	 de	 knelpunten	 die	 zij	 ervaren	 en	 welke	 behoeftes	 de	
studentenpsychologen	hebben	om	hun	werk	 goed	uit	 te	 kunnen	 voeren.	 Zij	 zijn	
bevraagd	 aan	 de	 hand	 van	 vier	 thema’s,	 namelijk:	 de	 vraag	 en	 behoefte	 van	
studenten	 naar,	 het	 aanbod,	 de	 toegankelijkheid	 en	 de	 capaciteit	 van	
studentpsychologen.	Met	de	input	van	de	gesprekken	is	vervolgens	een	vragenlijst	
opgesteld.		

De	enquête	omvat	de	hierboven	genoemde	vier	thema’s.		Studentenpsychologen	
kregen	 stellingen	 voorgelegd	 als:	 In	 hoeverre	 bent	 u	 het	 eens	met	 de	 uitspraak	
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‘Studenten	 hebben	 de	 afgelopen	 jaren	 vaker	 hulp	 gezocht	 bij	 de	
studentenpsycholoog’	 en	 ‘Ik	 kan	 voldoende	 hulp	 bieden	 aan	 studenten’.	 Deze	
vragen	 konden	 zij	 beantwoorden	op	een	5-puntschaal	 van	 zeer	mee	oneens	 tot	
zeer	mee	eens.	Ook	hadden	 zij	 de	mogelijkheid	om	 toelichting	 te	 geven	op	hun	
antwoorden	 op	 de	 stellingen.	 Een	 volledig	 overzicht	 van	 de	 enquête	 is	 terug	 te	
vinden	in	de	bijlage.	

Data-analyse	
Voor	 de	 deskresearch	 zijn	 de	 websites	 van	 de	 hoger	 onderwijsinstellingen	
bekeken	op	de	vindbaarheid	van	verschillende	onderwerpen,	namelijk:	

1) Is	er	informatie	over	studentenpsychologen?		
2) Hoe	kun	je	je	aanmelden	voor	een	gesprek?		
3) Wat	is	de	wachttijd	voor	een	intakegesprek?		
4) Wat	zijn	de	kosten?		
5) Waaruit	bestaat	het	aanbod?		
6) Hoeveel	studentenpsychologen	zijn	er	werkzaam?	

De	resultaten	zijn	beschreven	in	de	volgende	paragraaf.	

De	 resultaten	 op	 de	 digitale	 vragenlijst	 zijn	 verwerkt	 in	 SPSS.	 Vervolgens	 zijn	 er	
met	 behulp	 van	 SPSS	 diverse	 analyses	 uitgevoerd.	 Deze	 resultaten	 worden	
besproken	in	de	volgende	paragraaf.	
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Resultaten	

Deskresearch	
Hieronder	volgen	de	resultaten	uit	de	deskresearch,	gescheiden	in	een	onderdeel	
over	universiteiten	en	een	onderdeel	over	hogescholen.	

Universiteiten	
Op	 alle	websites,	 behalve	 de	 site	 van	 de	 TU	 Eindhoven,	 is	 informatie	 te	 vinden	
over	studentenpsychologen.	In	sommige	gevallen	moet	je	inloggen	als	student	om	
toegang	te	krijgen	tot	meer	informatie.	Het	aanmelden	voor	een	intake	gaat	vaak	
via	mail,	telefoon	of	een	online	aanmeldformulier.	In	sommige	gevallen	is	hieraan	
ook	een	vragenlijst	verbonden	om	de	studentenpsycholoog	al	een	eerste	indruk	te	
geven	van	de	problematiek	en/of	klachten.	De	tijd	tot	een	eerste	intake	verschilt	
per	instelling,	van	twee	tot	soms	wel	twaalf	weken.	Op	sommige	websites	wordt	
alleen	vermeld	dat	er	een	wachtlijst	is	en	in	sommige	gevallen	wordt	niets	gezegd	
over	een	eventuele	wachttijd.	Op	zeven	van	de	dertien	websites	van	instellingen	
is	 te	 vinden	 hoeveel	 studentenpsychologen	 er	 aanwezig	 zijn.	 Dit	 aantal	 varieert	
tussen	de	twee	en	zes	studentenpsychologen.	
	
Het	aanbod	in	het	soort	begeleiding	is	over	het	algemeen	goed	vergelijkbaar.	Er	is	
altijd	 de	 mogelijkheid	 voor	 individuele	 gesprekken	 en	 in	 de	 meeste	 gevallen	
worden	er	diverse	(groep)trainingen,	cursussen	en	workshops	aangeboden.	Deze	
trainingen	 en	 cursussen	 hebben	 betrekking	 op	 onder	 andere	 faalangst,	 stress,	
concentratieproblemen,	gebrek	aan	motivatie,	assertiviteit,	negatief	zelfbeeld,	en	
studievertraging.	

De	kosten	voor	een	 intake	en	een	 training	of	cursus	verschillen	per	 instelling.	 In	
onderstaande	tabel	(2)	staan	de	kosten	per	instelling	uiteengezet.		

Tabel	2:	Kosten	universiteiten	studentenpsycholoog	
	Universiteiten	 Kosten		
EUR	 Wordt	niets	over	vermeld	
RU	 Eenmalig	€25	voor	een	intake	
RUG	 Intake	gesprek	gratis,	€40	voor	vervolggesprekken	
TU	Delft	 Wordt	niets	over	vermeld	
TUe	 Gratis	
Tilburg	University	 Eenmalig	€25	voor	een	intake	
UvA	 Gratis		
Universiteit	Leiden	 Niets	vermeld	over	kosten	individuele	gesprekken,	wel	

verschillende	kosten	voor	trainingen	en	workshops	

Universiteit	Maastricht	 Kosten	voor	(groeps)trainingen,	annuleringsregeling	bij	
individueel	gesprek	

Universiteit	Twente	 Gratis	
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UU	 Eenmalig	€25	voor	een	intake	(voor	een	training	is	ook	
een	intake	nodig)	

VU	 Eenmalig	€25	voor	een	intake,	€50	voor	trainingen	
Wageningen	Universiteit	 Gratis	
	

Hogescholen	
Op	de	websites	van	hogescholen	wordt	 relatief	weinig	 informatie	verschaft	over	
studentenpsychologen	 in	 vergelijking	 met	 de	 informatie	 op	 de	 websites	 van	
universiteiten.	 Veelal	 wordt	 op	 de	 websites	 wel	 vermeld	 dat	 er	 een	
studentenpsycholoog	aanwezig	is	voor	hulp	bij	persoonlijke	problemen,	maar	het	
is	meestal	niet	mogelijk	om	direct	 contact	op	 te	nemen.	Op	de	websites	van	de	
hogescholen	is	daarnaast	niets	te	vinden	over	de	kosten	of	hoe	lang	de	wachttijd	
is	voor	een	intake.		

Enquête	onder	studentpsychologen	
Hieronder	 worden	 de	 resultaten	 van	 de	 enquête	 beschreven.	 De	 resultaten	
worden	per	onderwerp	besproken.	

Vraag	en	behoefte	van	studenten	
Studenten	hebben	de	afgelopen	 jaren	volgens	 studentenpsychologen	vaker	hulp	
gezocht	en	er	zijn	ook	meer	studenten	doorverwezen	naar	de	hulpverlening.	Ook	
het	 soort	 klachten	 waarvoor	 studenten	 hulp	 zoeken	 is	 de	 afgelopen	 jaren	
veranderd.		

Op	de	vraag	of	studentenpsychologen	hun	antwoord	op	de	drie	stellingen	kunnen	
toelichten	 worden	 onderstaande	 resultaten	 ondersteund	 (tabel	 3).	 De	
aanmeldklacht	 lijkt	 ernstiger	 te	 zijn	 geworden	 en	 meer	 studenten	 melden	 zich	
aan.	Zowel	de	complexe	problematiek	als	een	maximumaantal	gesprekken	vragen	
vaak	 om	 doorverwijzing	 naar	 de	 huisarts/GGZ.	 Studentenpsychologen	 zien	 veel	
studenten	 met	 klachten	 over	 stress.	 Deze	 lijken	 gerelateerd	 aan	 zowel	 de	
levensfase,	 druk	 vanuit	 de	 maatschappij	 en	 toegenomen	 wet-	 en	 regelgeving.	
Tenslotte	wordt	 ook	 beschreven	 dat	 steeds	meer	 internationale	 studenten	 hulp	
zoeken	bij	een	studentenpsycholoog.	

Tabel	3:	Vraag	en	behoefte	van	studenten	

	 N	 Gem.	 st.	dev.	

Studenten	 hebben	 de	 afgelopen	 jaren	 vaker	 hulp	 gezocht	
bij	de	studentenpsycholoog	

34	 3.91	 .830	

Het	 soort	 klachten	waarvoor	 studenten	 hulp	 zoeken	 is	 de	
afgelopen	jaren	veranderd	

34	 3.62	 .779	
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Ik	 heb	 de	 afgelopen	 jaren	meer	 studenten	 doorverwezen	
naar	de	hulpverlening	

34	 3.59	 .821	

	

Invoering	studievoorschot	en	Bindend	Studieadvies	(BSA)	
De	 studentenpsychologen	 zijn	 ook	 bevraagd	 naar	 een	mogelijke	 invloed	 van	 de	
invoering	van	het	 leenstelsel	en	versterkte	normen	bij	de	 invoering	van	bindend	
studieadvies	op	de	aard	van	de	klachten	(tabel	4).	Studentenpsychologen	denken	
dat	het	bindend	studieadvies	invloed	kan	hebben	op	de	hulpvraag	van	studenten.	
Dat	geldt	 in	het	wo	 (4.22)	meer	dan	 in	het	hbo	 (3.88).	Deze	beleidsmaatregel	 is	
niet	 zozeer	 oorzaak	 van	 de	 problematiek,	 maar	 heeft	 wel	 invloed	 op	 de	
problematiek	van	studenten.	

Tabel	4:	Invloed	van	BSA	en	leenstelsel	op	de	hulpvraag	

	 N	 Gem.	 St.	Dev.	

In	 hoeverre	 heeft	 het	 BSA	 invloed	 op	 de	 hulpvraag	 van	
studenten?	

31	 4.13	 .718	

In	 hoeverre	 heeft	 het	 leenstelsel	 invloed	 op	 de	 hulpvraag	
van	studenten?	

27	 3.33	 .784	

	

Aanbod	van	studentenpsychologen	
De	 samenwerking	 tussen	 de	 psychologen	 en	 de	 samenwerking	 met	
studieadviseurs/studentendecanen,	 docenten	 en	 de	 hulpverlening	 is	 goed.	 Er	 is	
geen	significant	verschil	over	de	tevredenheid	tussen	het	hbo	en	wo.		

Studentenpsychologen	 zijn	 minder	 tevreden	 over	 de	 hulp	 die	 ze	 studenten	
kunnen	 bieden	 en	 de	 tijd	 die	 ze	 daarvoor	 krijgen.	 Over	 het	 algemeen	 zijn	
studentenpsychologen	tevreden	over	de	mate	waarin	ze	door	de	instelling	in	staat	
gesteld	worden	om	studenten	adequaat	te	kunnen	helpen	(tabel	5).	

In	de	toelichting	op	de	stellingen	wordt	voornamelijk	aangegeven	dat	er	te	weinig	
tijd	is	en	dat	er	een	lange	wachttijd	is:	‘’Periodiek	lopen	de	wachtlijsten	op,	zowel	
extern	als	intern,	dit	belemmert	het	aanbod	van	tijdige	hulp	en	de	voortgang	van	
het	begeleidingsproces.’’	Tevens	werd	er	aangegeven	dat		in	de	gevallen	dat	een	
student	 geen	 doorverwijzing	 nodig	 heeft,	 maar	 geholpen	 kan	 worden	 door	 de	
studentenpsycholoog,	 het	 in	 sommige	 gevallen	 wenselijk	 zou	 zijn	 om	 langere	
trajecten	te	kunnen	bieden.		
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Tabel	5:	Samenwerking	en	aanbod	

	 Gem.	 St.	Dev.	

De	samenwerking	in	het	team	van	studentenpsychologen	is	goed	 4.44	 .705	

De	samenwerking	met	studieadviseurs/studentendecanen	is	goed	 4.11	 .718	

De	samenwerking	met	docenten	is	goed	 3.21	 .927	

De	samenwerking	met	de	hulpverlening	is	goed	 3.50	 .707	

Ik	kan	voldoende	hulp	bieden	aan	studenten	 3.21	 1.038	

Ik	heb	voldoende	tijd	om	studenten	goed	te	helpen	 2.66	 1.056	

Het	 aanbod	 van	 trainingen	 en	 cursussen	 is	 voldoende	 om	 aan	 de	
hulpvraag	van	studenten	te	kunnen	voldoen	

3.14	 1.089	

Ik	word	door	mijn	instelling	in	staat	gesteld	om	studenten	adequaat	
te	kunnen	helpen	

3.43	 1.170	

	

Kosten	
Wanneer	 er	 kosten	 zijn	 verbonden	 aan	 de	 hulp	 geldt	 dit	 voornamelijk	 voor	 de	
intakegesprekken,	trainingen,	cursussen	en	workshops.	In	minder	dan	25	procent	
van	de	gevallen	worden	er	geen	kosten	verrekend	voor	de	hulp	(tabel	6).	Voor	de	
meeste	voorzieningen	wordt	maximaal	een	eigen	bijdrage	gevraagd	van	€50.	Veel	
studentenpsychologen	 geven	 aan	 dat	 deze	 kosten	 vaak	 meer	 commitment	
creëren	 en	 de	 ‘no	 show’	 verlagen.	 Ook	 zijn	 de	 kosten	 in	 vergelijking	 met	 de	
reguliere	zorg	erg	 laag.	Het	wettelijke	eigen	risico	bedraagt	 immers	€385	en	het	
eigen	risico	van	studenten	ligt	vaak	nog	hoger.	Anderzijds	kunnen	de	kosten	voor	
studenten	een	drempel	zijn	om	hulp	te	zoeken.		

Tabel	6:	Kosten	hulp	

	 hbo	(N)	 wo	(N)	

Geen	kosten	 5		 3	

<25€	 3	 10	

€25	-	€50		 2	 12	
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Toegankelijkheid	
Studentenpsychologen	zijn	over	het	algemeen	tevreden	over	hun	toegankelijkheid	
en	 de	 informatievoorziening	 voor	 studenten.	 Minder	 tevreden	 zijn	 ze	 over	 de	
wachttijden	voor	studenten.	Dit	geldt	zowel	voor	het	hbo	als	wo.	De	wachttijden	
zijn	soms	lang,	wat	ook	wordt	ondersteund	door	de	deskresearch.		

Tabel	7:	Toegankelijkheid	studentenpsychologen	

	 Gem.	 St.	Dev.	 hbo	 wo	

Studenten	kunnen	voldoende	informatie	vinden	over	de	
studentenpsychologen	op	de	website	van	de	instelling	

3.57	 1.145	 3.9
0	

3.44	

Studenten	 kunnen	 zich	 zelf	 aanmelden	 bij	 de	
studentenpsycholoog	 zonder	 doorverwijzing	 van	 een	
studentendecaan	

4.66	 .968	 4.0
0	

4.92	

Ik	 ben	 als	 studentenpsycholoog	 praktisch	 goed	
toegankelijk	

4.34	 .802	 4.4
0	

4.32	

Ik	ben	als	studentenpsycholoog	per	mail/telefoon	goed	
bereikbaar	voor	studenten	

4.03	 .923	 4.2
0	

3.96	

Studenten	 hoeven	 niet	 lang	 te	 wachten	 voordat	 ze	
geholpen	kunnen	worden	

2.66	 1.110	 2.5
0	

2.72	

	

Capaciteit	
Op	 de	 hogescholen	 zijn	 er	 gemiddeld	 veel	 minder	 studentenpsychologen	
aanwezig,	 namelijk	 2,67.	Met	 een	minimum	 van	 één	 en	 een	maximum	 van	 vier	
studentenpsychologen	 per	 instelling.	 Gemiddeld	 vervullen	 zij	 per	 instelling	 1,94	
fte	 (tabel	8).	Op	de	universiteiten	zijn	er	gemiddeld	4,52	studentenpsychologen,	
met	een	minimum	van	twee	en	een	maximum	van	tien	studentenpsychologen	per	
instelling.	Gemiddeld	vervullen	zij	per	instelling	3,08	fte	(tabel	9).	

Het	aantal	fte	per	studentenpsycholoog	is	ongeveer	gelijk	voor	het	hbo	en	wo.	Op	
de	 hogeschool	 heeft	 een	 studentenpsycholoog	 gemiddeld	 0,73	 fte	 en	 op	 de	
universiteit	is	dat	gemiddeld	0,68	fte.	

Studentenpsychologen	zijn	minder	tevreden	over	de	huidige	capaciteit	(tabel	10).	
Zo	waren	 6	 van	 de	 10	 studentenpsychologen	 in	 het	 hbo	 ontevreden.	 In	 het	wo	
waren	14	van	de	25	studentenpsychologen	ontevreden	over	de	huidige	capaciteit.		

De	psychologen	vinden	dat	 ze	met	de	huidige	 capaciteit	de	vraag	niet	goed	aan	
kunnen	 en	 dat	 ze	 studenten	 ook	 niet	 adequaat	 kunnen	 helpen.	 Op	 instellingen	
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waar	 bezuinigd	 is	 en	 er	 daardoor	 minder	 studentenpsychologen	 werkzaam	 zijn	
en/of	het	aanbod	is	aangepast,	zijn	de	studentenpsychologen	significant	(p=.035)	
minder	tevreden	over	de	mate	waarin	zij	studenten	adequaat	kunnen	helpen.	

Tabel	8:	Capaciteit	studentenpsychologen	op	hogescholen	

	 N	 min	 max	 gem.	 st.	dev.	

Aantal	studentenpsychologen	 9	 1	 4	 2.67	 .87	

Aantal	fte	in	totaal	 9	 .80	 3.50	 1.94	 .71	

	
Tabel	9:	Capaciteit	studentenpsychologen	op	universiteiten	

	 N	 min	 max	 gem.	 st.	dev.	

Aantal	studentenpsychologen	 23	 2	 10	 4.52	 1.73	

Aantal	fte	in	totaal	 23	 1.30	 8.40	 3.08	 1.52	

	

Tabel	10:	Capaciteit			

	 gem.	 st.	dev.	

Met	de	huidige	capaciteit	kunnen	wij	de	vraag	van	studenten	aan	 2.57	 1.119	

Met	de	huidige	capaciteit	kunnen	wij	studenten	adequaat	helpen	 2.94	 .938	

	

Waardering	
Studentenpsychologen	 zijn	 tevreden	 over	 de	 mate	 waarin	 zij	 zich	 gewaardeerd	
voelen	 binnen	 de	 instelling.	 Daarnaast	 hebben	 zij	 zeer	 sterk	 het	 idee	 dat	 ze	
bijdragen	aan	het	studiesucces	van	studenten	(tabel	11).	

Tabel	11:	Waardering			

	 gem.	 st.	dev.	

Als	 studentenpsycholoog	 voel	 ik	 mij	 binnen	 de	 instelling	
gewaardeerd	

3.43	 1.008	

Het	werk	van	studentenpsychologen	draagt	bij	aan	het	studiesucces	
van	studenten	

4.66	 .591	
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Conclusie	
Met	dit	onderzoek	is	in	kaart	gebracht	wat	de	huidige	status	is	van	het	aanbod,	de	
toegankelijkheid	 en	 de	 capaciteit	 van	 studentenpsychologen	 op	 hoger	
onderwijsinstellingen.	Aan	de	hand	van	de	resultaten	van	dit	onderzoek	willen	wij	
de	 instellingen	 aanbevelingen	 doen	 over	 hoe	 zij	 studentenpsychologen	 kunnen	
ondersteunen	 om	 studenten	 zo	 gericht	 mogelijk	 hulp	 te	 bieden,	 en	 daarmee	
eventuele	vertraging	of	zelfs	uitval	te	voorkomen.	

Uit	de	deskresearch	blijkt	dat	de	informatievoorziening	met	name	op	de	websites	
van	hogescholen	ver	achter	blijft	 in	vergelijking	met	de	informatievoorziening	op	
websites	 van	 universiteiten.	 Dit	 zou	 kunnen	 komen	 doordat	 op	 hogescholen	 de	
studentendecaan	 een	 belangrijke	 rol	 speelt	 in	 de	 studentenbegeleiding.	 Vaak	
verwijzen	zij	door	naar	de	studentenpsycholoog	als	deze	aanwezig	is	of	bieden	ze	
zelfhulp	(eventueel	in	de	vorm	van	doorverwijzing	naar	zorg	buiten	de	instelling).	

Vraag	en	behoefte	studenten	 	
Het	lijkt	erop	dat	studenten	de	afgelopen	jaren	vaker	hulp	hebben	gezocht	bij	de	
studentenpsycholoog.	 Dit	 kan	 verschillende	 oorzaken	 hebben.	 Enerzijds	 kan	 het	
aantal	 studenten	 dat	 daadwerkelijk	 klachten	 heeft	 zijn	 toegenomen.	 Anderzijds	
kan	ook	de	 zichtbaarheid	 en	 toegankelijkheid	 van	de	 studentenpsychologen	 zijn	
toegenomen.	 Studentenpsychologen	 denken	 dat	 de	 aanmeldklachten	 de	
afgelopen	jaren	ook	ernstiger	en	complexer	zijn	geworden,	dit	leidt	onder	andere	
tot	meer	doorverwijzing	naar	de	huisarts/GGZ.			

Aanbod	
Studentenpsychologen	 zijn	 tevreden	 over	 de	 samenwerking	 met	 collega’s	 en	
studieadviseurs/studentendecanen,	 docenten	 en	 de	 hulpverlening.	 Ze	 zijn	matig	
tevreden	 over	 het	 aanbod	 van	 trainingen	 en	 cursussen	 waarmee	 ze	 aan	 de	
hulpvraag	van	studenten	moeten	voldoen.	Daarnaast	zijn	ze	minder	tevreden	over	
de	 tijd	 die	 ze	 hebben	 om	 studenten	 te	 kunnen	 helpen.	 Sommige	
studentenpsychologen	 zouden	 bijvoorbeeld	 graag	 zien	 dat	 ze	 in	
uitzonderingsgevallen	 meer	 behandelingen	 kunnen	 bieden	 dan	 het	 gestelde	
maximum	op	hun	instelling.		

Kosten	
Op	veel	 instellingen	worden	studenten	gevraagd	om	een	bedrag	te	betalen	voor	
bijvoorbeeld	het	 intakegesprek	of	 cursussen	en	 trainingen.	Enerzijds	kan	gesteld	
worden	 dat	 psychologische	 hulp	 voor	 studenten	 een	 basisbehoefte	 is	 en	 dat	 zij	
hier	 kosteloos	 gebruik	 van	 zouden	 moeten	 kunnen	 maken.	 Daarnaast	 kunnen	
kosten	 een	 drempel	 vormen	waardoor	 studenten	 (die	 hulp	 nodig	 hebben)	 geen	
hulp	 zoeken.	 Anderzijds	 blijkt	 dat	 het	 vragen	 van	 een	 kleine	 eigen	 bijdrage	 de	
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commitment	 verhoogt	en	de	 ‘no	 show’	 verlaagt.	Bovendien	 zijn	de	 kosten	altijd	
lager	dan	de	reguliere	zorg.	
	
Toegankelijkheid	
Uit	 de	 desk	 research	 blijkt	 dat	 de	 informatie	 op	 de	websites	 van	 universiteiten	
veelal	beter	te	vinden	is	en	met	name	ook	uitgebreider	is	dan	op	de	websites	van	
hogescholen.	 Zowel	 studentenpsychologen	op	 hogescholen	 als	 op	 universiteiten	
zijn	 echter	 over	 het	 algemeen	 tevreden	 over	 hun	 eigen	 toegankelijkheid	 en	
zichtbaarheid,	ze	vinden	dat	informatie	goed	vindbaar	is	en	dat	zij	voor	studenten	
goed	te	bereiken	zijn.	

Over	 de	wachttijd	 tot	 hulp	 zijn	 studentenpsychologen	minder	 tevreden.	Uit	 een	
rondgang	op	de	websites	blijkt	dat	studenten	soms	langer	dan	een	maand	moeten	
wachten	voor	een	intakegesprek.	Enkele	keren	is	er	zelfs	een	wachttijd	van	twaalf	
weken.		

Capaciteit	
Op	 hogescholen	 zijn	 significant	 minder	 studentenpsychologen	 terwijl	 veel	 van	
deze	 instellingen	 grotere	 studentenaantallen	 hebben	 dan	 de	 universiteiten.	 Het	
aantal	fte	per	studentenpsycholoog	is	wel	ongeveer	gelijk	aan	dat	van	collega’s	op	
de	universiteit.	Studentenpsychologen	zijn	daarbij	ook	ontevreden	over	de	mate	
waarin	 ze	 de	 vraag	 van	 studenten	 aankunnen	 en	 studenten	 adequaat	 kunnen	
helpen	met	 de	 huidige	 capaciteit.	 Die	 ontevredenheid	 was	 significant	 hoger	 bij	
studentenpsychologen	 die	 als	 gevolg	 van	 bezuinigingen	 met	 minder	
studentenpsychologen	werkzaam	zijn	of	als	gevolg	van	de	bezuiniging	hun	aanbod	
moesten	aanpassen.		

Het	 ervaren	 capaciteitsprobleem	 kan	 enerzijds	 veroorzaakt	 zijn	 doordat	 de	
toegankelijkheid	en	bekendheid	van	studentenpsychologen	is	toegenomen.	Meer	
studenten	 weten	 de	 weg	 naar	 de	 hulpverlening	 waardoor	 de	 vraag	 stijgt.	
Anderzijds	 is	het	mogelijk	dat	meer	studenten	studie-	of	persoonlijke	problemen	
ervaren.	 Ook	 de	 combinatie	 van	 deze	 factoren	 kan	 druk	 geven	 op	 de	
psychologische	hulpvoorziening	op	de	instelling.		

Aanbevelingen	
Tijdens	de	studententijd	is	er	een	groot	aantal	factoren	dat	studie-	en	persoonlijke	
problemen	kan	veroorzaken.	Er	is	dan	ook	nooit	één	oorzaak	aan	te	wijzen.	Wel	is	
het	 volgens	het	 ISO	belangrijk	om	studenten	hulp	 te	kunnen	bieden	 tijdens	hun	
studie	 om	 onnodige	 vertraging	 of	 zelfs	 (vormen	 van)	 depressie	 te	 voorkomen.	
Studentenpsychologen	moeten	toegankelijk	zijn	en	blijven	voor	alle	studenten	in	
het	 hoger	 onderwijs.	 Het	 ISO	 doet	 op	 basis	 van	 dit	 onderzoek	 enkele	
aanbevelingen	om	dit	te	bereiken:	
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- We	 bevelen	 aan	 om	 per	 instelling	 conform	 de	 studentenaantallen	 een	
bepaald	 aantal	 studentenpsychologen	 (in	 fte)	 in	 dienst	 te	 hebben.	 Met	
name	op	hogescholen	moet	het	tekort	aan	studentenpsychologen	worden	
teruggedrongen.			

- Geef	 studentenpsychologen	 de	 ruimte	 om	 waar	 nodig	 maatwerk	 en	
indien	nodig	een	langer	hulptraject	aan	te	kunnen	bieden.	

- De	wachttijd	voor	een	intakegesprek	mag	niet	langer	dan	een	maand	zijn.	
- We	bevelen	aan	om	wettelijk	vast	te	leggen	dat	er	studentenpsychologen	

op	een	instelling	werkzaam	moeten	zijn.	
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Bijlage	1:	Enquête	
	

V1.		 Bent	u	werkzaam	binnen	het	hbo	of	wo?	

o Hbo	
o Wo	

V2.	 Hoe	groot	is	de	instelling	waarop	u	werkzaam	bent?		

o Klein	(tot	5000	studenten)	
o Middelgroot	(5000	–	10.000	studenten)	
o Groot	(meer	dan	10.000	studenten)	

V3.	 Hoeveel	uur	per	week	bent	u	ongeveer	werkzaam	als	studentenpsycholoog?	

o 40	uur	
o 32-40	uur	
o 24-32	uur	
o 16-24	uur	
o 8-16	uur	
o Minder	dan	8	

V4.	 Is	er	in	de	afgelopen	jaren	bezuinigd	op	de	studentenpsychologen	op	uw	
instelling?	

o Ja,	het	aantal	studentenpsychologen	is	verminderd	
o Ja,	het	aanbod	is	aangepast		
o Nee	
o Anders,	namelijk	…	

Vraag	en	behoefte	studenten	

V5.	 Om	welke	redenen	zoeken	studenten	hulp	bij	u?	

o Studiestress	
o Faalangst	
o Concentratie/disciplineproblemen	
o Motivatieproblemen	
o Studievertraging	
o Afstudeerproblemen	
o Negatief	zelfbeeld	
o Persoonlijke	problemen,	gezinssituatie	
o Spanning,	stress,	overspannenheid	
o Stemmingsklachten	
o Sociale	angst/eenzaamheid	
o Rouw,	trauma	
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o Identiteitsproblemen,	autonomie	
o Verslaving	
o ASS	/	adhd	
o overig	

	

V6.	 In	hoeverre	bent	u	het	eens	met	de	volgende	uitspraken?	(Betrek	uw	antwoord	
a.u.b.	op	de	situatie	op	uw	instelling)	
[grid	5-punts:	zeer	mee	oneens	–	zeer	mee	eens;	

V6a			Studenten	hebben	de	afgelopen	jaren	vaker	hulp	gezocht	bij	de	
										studentenpsycholoog		
V6b			Het	soort	klachten	waarvoor	studenten	hulp	zoeken	is	de	afgelopen	jaren	
										veranderd	
V6c			Ik	heb	de	afgelopen	jaren	meer	studenten	doorverwezen	naar	de		
										hulpverlening	

V7.	 Kunt	u		uw	antwoord	op	de	voorgaande	drie	stellingen	toelichten?		

V8.	 Kunt	u	van	onderstaande	beleidsmaatregelen	aangeven	in	hoeverre	deze	invloed	
hebben	op	de	hulpvraag	van	studenten?		
[grid	5-punts:	helemaal	geen	invloed	–	heel	veel	invloed;	+	optie	‘weet	niet’]	

	 V8a			Bindend	Studieadvies	
V8b			Leenstelsel	

Aanbod	

V9.	 In	hoeverre	bent	u	het	eens	met	de	volgende	uitspraken?	
[grid	5-punts:	zeer	mee	oneens	–	zeer	mee	eens]	

	 V9a			De	samenwerking	in	het	team	van	studentenpsychologen	is	goed	
V9b			De	samenwerking	met	studieadviseurs/studentendecanen	is	goed	
V9c			De	samenwerking	met	docenten	is	goed	
V9d			De	samenwerking	met	de	hulpverlening	is	goed	
V9e			Ik	kan	voldoende	hulp	bieden	aan	studenten		
V9f				Ik	heb	voldoende	tijd	om	studenten	goed	te	helpen	
V9g			Het	aanbod	van	trainingen	en	cursussen	is	voldoende	om	aan	de	hulpvraag	
										van	studenten	te	voldoen	
V9h			Ik	word	door	mijn	instelling	in		staat	gesteld	om	studenten	adequaat	te		
										kunnen	helpen	

V10.	 Wilt	u	nog	een	toelichting	geven	op	(een	van)	uw	antwoorden	op	de	voorgaande	
stellingen?	
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V11.	 Zijn	er	kosten	verbonden	aan	de	geboden	voorzieningen?		
[aankruisen	aan	welke	voorzieningen	kosten	zijn	verbonden,	zijn	er	geen	kosten	
kruis	dan	niets	aan]	

o Alleen	intakegesprek	
o Individuele	gesprekken	
o Groepsgesprekken	
o Trainingen/cursussen		
o Workshops	
o Anders,	namelijk..	

V12.	 Wat	zijn	gemiddeld	de	hoogte	van	deze	kosten?	

o Geen	kosten	
o Tot	€	25	
o €	25	tot	€	50	
o Meer	dan	€	50	

V13.	 Wat	vindt	u	ervan	dat	er	kosten	zijn	verbonden	aan	bepaalde	voorzieningen?	

Toegankelijkheid	

V14.	 In	hoeverre	bent	u	het	eens	met	de	volgende	uitspraken?	
[grid	5-punts:	zeer	mee	oneens	–	zeer	mee	eens]	

V14a			Studenten	kunnen	voldoende	informatie	vinden	over	de	
													studentenpsycholoog	op	de	website	van	de	instelling.	
V14b			Studenten	kunnen	zich	zelf	aanmelden	bij	de	studentenpsycholoog	zonder	
												doorverwijzing	van	een	studentendecaan	
V14c			Ik	ben	als	studentenpsycholoog	praktisch	goed	toegankelijk	(denk	aan	de		
													plek	waar	u	gevestigd	bent)	
V14d			Ik	ben	als	studentenpsycholoog	per	mail/telefoon	goed	bereikbaar	voor		
													studenten	(denk	aan	telefonische	bereikbaarheid	of	snelheid	waarmee		
													mail	wordt	beantwoord)	
V14e			Studenten	hoeven	niet	lang	te	wachten	voordat	ze	geholpen	kunnen		
													worden	(denk	aan	wachttijd	tot	intake)	

Capaciteit	

V15.	 Hoeveel	studentenpsychologen	zijn	er	bij	u	werkzaam	op	de	instelling?	

V16.	 Hoeveel	fte	vervullen	u	en	uw	collega’s	in	totaal?	

V17.	 Hoeveel	studenten	begeleiden	u	en	uw	collega’s	per	jaar?	

V18.	 In	hoeverre	bent	u	het	eens	met	de	volgende	uitspraken?	
[grid	5-punts:	zeer	mee	oneens	–	zeer	mee	eens]	
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V18a			Met	de	huidige	capaciteit	kunnen	wij	de	vraag	van	studenten	aan	
V18b			Met	de	huidige	capaciteit	kunnen	wij	studenten	adequaat	helpen	

Afsluitend	

V19.	 In	hoeverre	bent	u	het	eens	met	de	volgende	uitspraken?	
[grid	5-punts:	zeer	mee	oneens	–	zeer	mee	eens]	

V19a			Als	studentenpsycholoog	voel	ik	mij	binnen	de	instelling	gewaardeerd	
V19b			Het	werk	van	studentenpsychologen	draagt	bij	aan	het	studiesucces	van		
												studenten	

V20.	 Heeft	u	nog	opmerkingen,	vragen	of	iets	anders	dat	u	graag	kwijt	wil	m.b.t.	de	
besproken	onderwerpen?	
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