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Beste mevrouw,
Beste heer,
 
Bedankt dat u wil deelnemen aan onze bevraging.
 
Deze vragenlijst wordt het best ingevuld door de algemeen directeur/rector in samenwerking met de verantwoordelijke voor het gezondheidsbeleid voor de
studenten of andere personen die hier zicht op hebben.
 
Er kan slechts 1 vragenlijst per instituut ingevuld worden. We bevragen de huidige situatie, dus niet wat u in de toekomst nog van plan bent. Dat zal aan bod
komen bij de bevraging van 2023.
Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan u bovendien ook pauzeren (knop midden onderaan de pagina) en
op een later tijdstip verdergaan.
 
Hebt u nog vragen over dit onderzoek? Misschien bieden deze FAQ u wel een antwoord. Zo niet, kan u altijd terecht bij Emilien.Dupont@gezondleven.be. Alvast
heel erg bedankt!
 
 

Instellingsnr:

* 1. Voer het instellingsnummer van uw onderwijsinstelling in. Je kan dit hier terugvinden (doorklikken naar jouw onderwijsinstelling).

Algemeen directeur/rector Directeur/diensthoofd/coördinator van de
studentenvoorzieningen/studentenbeleid

Medewerker studentenvoorzieningen/studentenbeleid Directeur/diensthoofd/coördinator van het gezondheidsbeleid

Medewerker van het gezondheidsbeleid Directeur/diensthoofd/ coördinator van het sociaal beleid/sociale
dienstverlening

Medewerker sociaal beleid/sociale dienstverlening Beleidsmedewerker gezondheid en welbevinden

Coördinator/medewerker van de psychologische/psychosociale dienst/
Studentenpsycholoog

Professor/docent

Assistent/doctoraatstudent Studentenbegeleider

Studentenarts Andere:

   

* 2. Wat is uw functie binnen de school? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Voedingsbeleid
 
In dit luik peilen we naar het voedingsbeleid voor studenten van uw hogeschool/universiteit. Er zijn vragen naar het aanbod en de samenstelling van de
maaltijden, de tussendoortjes en de dranken. Daarnaast bevragen we op welke manier er informatie gegeven wordt aan studenten over gezonde voeding, welke
initiatieven er genomen worden om gezonde voeding te stimuleren, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit thema.

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten of het
uitnodigen van gastsprekers of deskundigen

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of studentenkrant)

Via infostand op activiteiten of evenementen (bv. bij
inschrijvingsmoment, examenacties, Student Kick-Off of Student
Welcome)

Gezonde voedingsproducten promoten in de eigen diensten zoals bv.
in studentenresto’s (bv. voorkeurkeuzes worden extra aangeduid, in de
cafetaria wordt fruit op ooghoogte aangeboden of zijn er automaten
met kleurcodes voor (on)gezonde voeding)

Via de mogelijkheid om lesinhoud over gezonde voeding op te nemen
in het curriculum van studenten die een opleiding volgen die hier niet
aan gerelateerd is (bv. via universiteitsbrede keuzevakken of bewust
integreren in verschillende vakken)

* 3. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over gezonde voeding? (meerdere antwoorden
zijn mogelijk)
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Pagina 3

Pagina niet tonen als
3. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over gezonde voeding? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven over gezonde voeding
of
3. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over gezonde voeding? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 4

Pagina 5

Toon pagina als
5. Biedt uw hogeschool/universiteit belegde broodjes of boterhammen aan voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee

 
 

Er wordt geen informatie gegeven over gezonde voeding Andere manieren: (vul in)

   

  
Ik weet het niet

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 4. Het aanbieden van deze informatie rond gezonde voeding gebeurt op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Mededeling: 
Vul de rest van de vragen in volgens het gebruikelijke aanbod in de studentenrestaurant(s), los van speciale initiatieven (bv. niet toepassen op een afzonderlijk
restaurant met nadruk op gezonde voeding, of een kleiner restaurant dat in beheer is van een externe onderwijsinstelling/firma/partner, of speciale initiatieven
zoals een gezonde week). Deze komen later nog aan bod.

Ja, vanuit eigen beheer (bv. eigen keuken) Ja, vanuit externe firma (bv. cateraar)

Ja, van een andere onderwijsinstelling (bv. andere
hogeschool/universiteit of een middelbare school)

Nee

  
Ik weet het niet

* 5. Biedt uw hogeschool/universiteit belegde broodjes of boterhammen aan voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

is hetzelfde voor alle studenten van de hogeschool/universiteit verschilt van faculteit tot faculteit

verschilt van campus tot campus verschilt van regio tot regio

verschilt van opleiding tot opleiding verschilt van klas tot klas

verschilt op andere niveaus: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 6. Het aanbod van belegde broodjes of boterhammen … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina 7

Pagina niet tonen als
8. Biedt uw hogeschool/universiteit {{tooltip 'warme maaltijden' 'In het standaard aanbod' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} aan voor de eigen
studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Nee
of
8. Biedt uw hogeschool/universiteit {{tooltip 'warme maaltijden' 'In het standaard aanbod' 'bottom' 'fas fa-info-circle'}} aan voor de eigen
studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Bruin, grijs of meergranen brood Groenten (rauw, gegrild)

Fruit (bv. banaan, aardbei of perzik op de boterham) of fruitmoes
((light)confituur valt hier niet onder)

Plantaardig beleg (bv. hummus, paprikaspread en notenpasta)

Verse, onbewerkte kip en kalkoen (bv. sneetjes gebakken kipfilet)
(bewerkte vleeswaren zoals kippenwit vallen hier niet onder)

Zonder saus

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 7. Kan er bij de belegde broodjes of boterhammen (één van) volgende mogelijkheden verkregen worden? Indien er op meerdere
plaatsen belegde broodjes of boterhammen verkregen kunnen worden, mag je de antwoordoptie aanduiden vanaf het beschikbaar
is op één plaats. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, vanuit eigen beheer (bv. eigen keuken) Ja, vanuit externe firma (bv. cateraar)

Ja, van een andere onderwijsinstelling (bv. andere
hogeschool/universiteit of een middelbare school)

Nee

Ja, op een andere manier (vul in)...

 

  
Ik weet het niet

* 8. Biedt uw hogeschool/universiteit {{tooltip "warme maaltijden" "In het standaard aanbod" "bottom" "fas fa-info-circle"}} aan voor de
eigen studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

is hetzelfde voor alle studenten van de hogeschool/universiteit verschilt van faculteit tot faculteit

verschilt van campus tot campus verschilt van regio tot regio

verschilt van opleiding tot opleiding verschilt van klas tot klas

verschilt op andere niveaus: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 9. Het aanbod van warme maaltijden … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

* 10.Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden?
Indien er op meerdere plaatsen warme maaltijden beschikbaar zijn, neem dan het gemiddelde van alle plaatsen waar er een aanbod
is.

 
Nooit

 
Eén keer

per week of
minder

 
Meer dan
één keer
per week,
maar niet
elke dag

 
Elke dag

Ik weet het
niet

Aardappelen en puree van aardappelen

Rijst, pasta, couscous
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Pagina 9

Toon pagina als
11. Welke van de volgende dranken, zowel betalend als gratis, zijn {{tooltip 'altijd of sporadisch' 'Zowel dranken die altijd, als dranken die
slechts af en toe beschikbaar zijn, mogen aangeduid worden' 'top' 'fas fa-info-circle'}} beschikbaar? Indien er op meerdere plaatsen
dranken beschikbaar zijn, mag je de antwoordoptie aanduiden zodra die beschikbaar is op één plaats. (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

kleiner dan Geen van bovenstaande

 
 

Pagina 10

Gefrituurde aardappelproducten (bv. frieten of kroketten)

Vis (vet of mager)

Rood vlees (bv. biefstuk of varkenslapje)

Wit vlees (gevogelte, bv. kip of kalkoen)

Plantaardige vleesvervanger zoals peulvruchten (bv. kikkererwten, rode of witte bonen), tofu en
quorn. Let op: hiermee bedoelen we geen groenteburgers

Volwaardige groenteportie (of een ½ bord) bij de warme maaltijd

Vers fruit als dessert

Gratis water (bv. via waterfontein, waterreservoir of watertappunt) Betalend water

Melk of plantaardig alternatieven zonder toegevoegde suiker of
zoetstoffen (niet voor bij koffie)

Melk of plantaardig alternatieven met toegevoegde suiker of
zoetstoffen (bv. chocomelk)

Warme dranken (koffie en thee) Verse groentesoep

(Versgeperst) fruitsap Gesuikerde frisdranken

Light of zero frisdranken Sportdranken of energiedranken

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 11.Welke van de volgende dranken, zowel betalend als gratis, zijn {{tooltip "altijd of sporadisch" "Zowel dranken die altijd, als dranken
die slechts af en toe beschikbaar zijn, mogen aangeduid worden" "top" "fas fa-info-circle"}} beschikbaar?
Indien er op meerdere plaatsen dranken beschikbaar zijn, mag je de antwoordoptie aanduiden zodra die beschikbaar is op één
plaats. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

is hetzelfde voor alle studenten van de hogeschool/universiteit verschilt van faculteit tot faculteit

verschilt van campus tot campus verschilt van regio tot regio

verschilt van opleiding tot opleiding verschilt van klas tot klas

verschilt op andere niveaus: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 12.Het aanbod van dranken… (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Fruitautomaat (vers of verwerkt) Snackautomaat (bv. chocoladerepen, suikerwafels of suikersnoep)

Koude drankenautomaat (bv. fruitsap of frisdranken) Melkautomaat (bv. melk, chocomelk of drinkyoghurt)

Warme drankenautomaat (bv. koffie of warme chocomelk) Automaat met warme maaltijden

Geen van bovenstaande

* 13.Welke van volgende automaten staan in uw hogeschool/universiteit en zijn beschikbaar voor de studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)
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Toon pagina als
13. Welke van volgende automaten staan in uw hogeschool/universiteit en zijn beschikbaar voor de studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

kleiner dan Geen van bovenstaande

 
 

Pagina 12

Pagina 13

Toon pagina als
15. Welke van de volgende tussendoortjes, zowel betalend als gratis, zijn {{tooltip 'altijd of sporadisch' 'Zowel tussendoortjes die altijd, als
tussendoortjes die slechts af en toe beschikbaar zijn, mogen aangeduid worden' 'top' 'fas fa-info-circle'}} beschikbaar? Indien er op
meerdere plaatsen tussendoortjes beschikbaar zijn, mag je de antwoordoptie aanduiden zodra het beschikbaar is op één plaats.
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Geen van bovenstaande

 
 

  
Ik weet het niet

is hetzelfde voor alle studenten van de hogeschool/universiteit verschilt van faculteit tot faculteit

verschilt van campus tot campus verschilt van regio tot regio

verschilt van opleiding tot opleiding verschilt van klas tot klas

verschilt op andere niveaus: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 14.De aanwezigheid van automaten… (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Gratis vers fruit Betalend vers fruit

Verse groenten Melkproducten of plantaardige alternatieven zonder toegevoegde
suiker of zoetstoffen (bv. yoghurt natuur)

Melkproducten of plantaardige alternatieven met toegevoegde suiker
of zoetstoffen (bv. pudding, vla of gesuikerde yoghurt met fruit)

Droge koeken (bv. rijstkoeken, peperkoek of granenkoeken)

(Ongezouten) noten (bv. notenmix of cashewnoten) Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, taart en andere gebak,
chocolade, snoeprepen, snoep, speculaas, …

Zoute snacks (bv. chips of gezouten nootjes) Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet

* 15.Welke van de volgende tussendoortjes, zowel betalend als gratis, zijn {{tooltip "altijd of sporadisch" "Zowel tussendoortjes die
altijd, als tussendoortjes die slechts af en toe beschikbaar zijn, mogen aangeduid worden" "top" "fas fa-info-circle"}} beschikbaar?
Indien er op meerdere plaatsen tussendoortjes beschikbaar zijn, mag je de antwoordoptie aanduiden zodra het beschikbaar is op
één plaats. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

is hetzelfde voor alle studenten van de hogeschool/universiteit verschilt van faculteit tot faculteit

verschilt van campus tot campus verschilt van regio tot regio

verschilt van opleiding tot opleiding verschilt van klas tot klas

verschilt op andere niveaus: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 16.Het aanbod van tussendoortjes… (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Het organiseren van dagen of acties waarop alleen gezonde voeding
wordt aangeboden of het eten ervan wordt gestimuleerd (bv.
Donderdag Veggiedag, 40 dagen zonder vlees of gezonde
kookcursussen)

Het inrichten van plaatsen waar alleen gezonde voeding wordt
aangeboden of het eten ervan wordt gestimuleerd (bv. een afzonderlijk
restaurant voorzien voor gezonde voeding)

{{tooltip "Nudging" "Nudges zijn subtiele duwtjes die, via kleine
aanpassingen in de omgeving of in communicatie, ons gedrag richting
gezonde keuzes kunnen sturen" "top" "fas fa-info-circle"}} (bv. fruit
duidelijk zichtbaar of aan de kassa plaatsen, gezonde opties op
ooghoogte plaatsen in automaten of waterfonteintjes aantrekkelijk
maken en op drukke plaatsen zetten)

Geen van bovenstaande

Andere: (vul in)...

 

  
Ik weet het niet

* 17.Welke {{tooltip "initiatieven" "Let op: hier horen speciale initiatieven wel bij" "top" "fas fa-info-circle"}} neemt uw
hogeschool/universiteit om gezonde voeding bij studenten te stimuleren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Gezonde voeding goedkoper of gratis te maken Minder gezonde voeding duurder te maken

Groente- of fruitpakketten aan studententarief te verkopen Initiatieven voor groente- of fruitpakketten financieel steunen

Gezonde dranken goedkoper of gratis maken Minder gezonde dranken duurder maken

Geen van bovenstaande Andere: (vul in)...

   

  
Ik weet het niet

* 18.Welke van onderstaande financiële maatregelen werden door uw hogeschool/universiteit genomen om gezonde voeding te
stimuleren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, er is een gezond aanbod van dranken bij recepties, vergaderingen,
…

Ja, er is een gezond aanbod van tussendoortjes bij recepties,
vergaderingen, …

Ja, personeel wordt aangemoedigd de gezonde keuze te maken uit het
aanwezige aanbod in de hogeschool/universiteit

Ja, personeel wordt aangemoedigd een gezonde lunch en gezonde
tussendoortjes mee te brengen

Nee Ja, op volgende manier: (vul in)...

   

  
Ik weet het niet

* 19.Wordt {{tooltip "personeel" "wetenschappellijk, onderwijzend of ander" "top" "fas fa-info-circle"}} aangemoedigd om een
voorbeeldrol op te nemen naar studenten toe rond gezonde voeding? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, via {{tooltip "interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top"
"fas fa-info-circle"}} voedingsexpert (bv. diëtist)

Ja, via andere interne expert (bv. studentenarts)

Ja, via doorverwijzing naar een externe voedingsexpert (bv. diëtist) of
expertisecentrum

Ja, via doorverwijzing naar een andere externe expert (bv. huisarts)

Ja, er wordt een financiële tegemoetkoming voorzien voor advies bij
een externe diëtist of arts

Ja, via doorverwijzing naar online zelfhulp (zowel voor informatie als
hulpverlening) (bv. smartphone applicatie)

Nee Ja, via andere manier: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 20.Is er ondersteuning voorzien voor studenten met bijzondere voedingsnoden (bv. diabetes, obesitas, overgewicht of allergieën)?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

* 21.Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels om gezonde voeding te stimuleren bij studenten (bv. enkel
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Toon pagina als
21. Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels om gezonde voeding te stimuleren bij studenten (bv. enkel water
drinken tijdens de lessen)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee

 
 

Pagina 16

Pagina 17

Pagina niet tonen als
23. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema gezonde voeding voor studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
23. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema gezonde voeding voor studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. intern reglement) Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. meerjarenplan of integraal
gezondheidsplan) en/of leefregels

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron

Nee

  
Ik weet het niet

water drinken tijdens de lessen)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 22.Deze afspraken en regels over gezond eten worden bepaald op… (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

{{tooltip "Interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top" "fas
fa-info-circle"}} voedingsdeskundige (bv. diëtist)

Eigen studenten of academisch personeel (bv. studentenarts,
studenten van opleiding voeding- en dieetkunde of academisch
personeel van vakgroep geneeskunde)

Andere universiteiten/hogescholen Externe voedingsdeskundige (bv. diëtist) of expertisecentrum

Andere externe experts (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Welzijnsorganisaties (bv. OCMW of wijkgezondheidscentra) Vrijetijdsorganisaties en verenigingen

Mutualiteiten Gemeente/stad

Met niemand Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 23.Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema gezonde voeding voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

* 24.Waarvoor werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema gezonde voeding met deze organisaties/personen? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina 19

Pagina niet tonen als
25. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over beweging? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven over beweging
of
25. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over beweging? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Infosessie, workshops, debatten en opleidingen voor studenten Meewerken aan een onderzoeksproject (bv. behoeftebevraging
studenten of studie naar voedingsgedrag studenten)

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Begeleiding bij het uitbouwen van een beleid rond gezonde voeding Totale intensieve begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

Bewegingsbeleid
 
In dit luik peilen we naar het bewegingsbeleid voor studenten van uw hogeschool/universiteit.
 
Een bewegingsbeleid is ruimer dan een sportbeleid. Met beweging bedoelen we alle activiteiten waarbij energieverbruik en spierwerking nodig is. Beweging kan
dus plaatsvinden binnen verschillende contexten: als actief transport (bv. fietsen naar de les), thuis (bv. op tijd even rechtstaan tijdens het studeren, wandelen
naar de winkel), op de campus (zowel tijdens de lessen als tijdens de lunchpauze, bv. bewegingstussendoortjes), en in de vrije tijd (bv. sporten).
 
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan studenten over beweging, welke initiatieven er genomen worden, welke faciliteiten aanwezig zijn
om beweging te stimuleren, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit thema.
 
Let op: De vragen in de onderdeel gaan niet over minder lang stilzitten, dit thema wordt later in de vragenlijst apart bevraagd.

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten of het
uitnodigen van gastsprekers of deskundigen

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of studentenkrant)

Via infostand op activiteiten of evenementen (bv. bij
inschrijvingsmoment, examenacties, Student Kick-Off of Student
Welcome)

Via de mogelijkheid om lesinhoud over beweging op te nemen in het
curriculum van studenten die een opleiding volgen die hier niet aan
gerelateerd is (bv. via universiteitsbrede keuzevakken of bewust
integreren in verschillende vakken)

Er wordt geen informatie gegeven over beweging

Andere manieren: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 25.Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over beweging? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 26.Het aanbieden van deze informatie gebeurt op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina 20

Pagina 21

Toon pagina als
28.1. Sporthal

kleiner dan Nee
of
28.2. Looppiste

kleiner dan Nee
of
28.4. Zwembad

kleiner dan Nee
of
28.5. Sportmateriaal (bv. badmintonrakketten of basketbal)

kleiner dan Nee
of
28.6. Infrastructuur voor bewegingsoefeningen (bv. tafeltennistafel, fitnesstoestellen of hindernissenparcours)...

kleiner dan Nee
of
28.3. Voetbal-, basket- of andere sportvelden

kleiner dan Nee

 
 

Organiseren van sportactiviteiten (bv. sportdag/week, sporttrainingen
of competities)

Ondersteuning bij fietsgebruik (bv. fietsonderhoud zoals een
fietsherstelpaal)

{{tooltip "Voor, tijdens of na de lessen korte bewegingssessie van een
10-tal minuten houden." "Onafhankelijk van sportaanbod" "right" "fas
fa-info-circle"}} voor studenten (bv. stretchen of activerende
bewegingstussendoortjes)

Gepersonaliseerd transportplan om fietsen en wandelen te promoten

Aanmoedigen van trapgebruik (bv. door toegankelijke trappen, het
aanduiden van de trap of liftgebruik ontmoedigen)

Er worden geen initiatieven genomen

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 27.Welke initiatieven neemt uw hogeschool/universiteit om beweging te stimuleren bij studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

* 28.Zijn de volgende faciliteiten voor studenten aanwezig op uw hogeschool/universiteit? (meerdere antwoorden zijn mogelijk indien dit verschilt van bv.
campus tot campus)

 
Ja

 
Nee, maar
we kunnen

hiervoor wel
terecht bij
een derde

(bv. bij
sportclub of

stad)

 
Nee

Ik weet het
niet

Sporthal

Looppiste

Voetbal-, basket- of andere sportvelden

Zwembad

Sportmateriaal (bv. badmintonrakketten of basketbal)

Infrastructuur voor bewegingsoefeningen (bv. tafeltennistafel, fitnesstoestellen of hindernissenparcours)

* 29.Geef aan wanneer volgende faciliteiten beschikbaar zijn voor de studenten.
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Studenten

kunnen deze
altijd

gratis/aan
studententarief

gebruiken

 
Studenten kunnen deze

enkel gratis/aan
studententarief

gebruiken tijdens
sportlessen, -

activiteiten, of -
trainingen

georganiseerd door de
hogeschool/universiteit

 
Studenten

kunnen
deze enkel
gebruiken

mits
normale
kostprijs
(bv. zaal
huren)

 
Niet van

toepassing

Ik weet het
niet

Sporthal

Looppiste

Voetbal-, basket- of andere sportvelden

Zwembad

Sportmateriaal (bv. pingpongtafel, badmintonrakketten of basketbal)

Infrastructuur voor bewegingsoefeningen (bv. fitnesstoestellen of
hindernissenparcours)

Ter beschikking stellen van fietsen of steps Maatregelen om fietsgebruik te stimuleren (bv. goed onderhouden
fietsenstallingen of bewust minder parkeerplaatsen voorzien)

Goed onderhouden parkjes of tuinen rondom de campus waar
studenten kunnen wandelen, sporten, …

Voorzien van douches met kleedkamers op campussen (niet in
sportcentrum)

Signalisaties (bv. stappenborden of wandel- en fietsroutes rondom
campussen)

Er worden geen faciliteiten ter beschikking gesteld

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 30.Welke faciliteiten zet uw hogeschool/universiteit in om beweging bij studenten te stimuleren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ter beschikking stellen van fietsen of steps aan studentenprijs of gratis Terugbetaling/studententarief van lidmaatschap bij externe sportclubs

Sportuitrusting of regenkledij aan studententarief of gratis Sportinitiatieven financieel steunen

Korting in sportzaken of sportcentra (Gedeeltelijke) terugbetaling inschrijvingsgeld beweeg- of
sportevenementen

Geen van bovenstaande Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 31.Welke van onderstaande financiële maatregelen werden door uw hogeschool/universiteit genomen om beweging te stimuleren?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, personeel wordt aangemoedigd zelf gebruik te maken van de
aanwezige faciliteiten om meer te bewegen, in de
hogeschool/universiteit

Ja, personeel wordt aangemoedigd zelf voldoende te bewegen (bv. te
voet of met de fiets naar de hogeschool/universiteit komen)

Nee Ja, op een andere manier: (vul in)...

   

  
Ik weet het niet

* 32.Wordt {{tooltip "personeel" "Wetenschappelijk, onderwijzend of andere" "top" "fas fa-info-circle"}} aangemoedigd om een
voorbeeldrol op te nemen naar studenten toe rond beweging? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Toon pagina als
34. Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels om beweging te stimuleren bij studenten? (bv.
terugbetaling/studententarief van lidmaatschap bij externe sportclubs of het ter beschikking stellen van fietsen aan een lager tarief aan
studenten)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee
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Ja, via {{tooltip "interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top"
"fas fa-info-circle"}} bewegingsexperten (bv. bewegingscoaches of
kinesist)

Ja, via andere interne expert (bv. studentenarts)

Ja, via doorverwijzing naar een externe bewegingsexpert (bv. een
ergonoom, kinesist of andere gekwalificeerde bewegingsdeskundige)
of expertisecentrum

Ja, via doorverwijzing naar een andere externe expert (bv. huisarts)

Ja, er wordt een financiële tegemoetkoming voorzien voor advies bij
een externe ergonoom, kinesist of andere gekwalificeerde
bewegingsdeskundige

Ja, via doorverwijzing naar online zelfhulp (zowel voor informatie als
hulpverlening) (bv. smartphone applicatie)

Nee Ja, via andere manier: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 33.Is er ondersteuning voorzien voor studenten met bijzondere noden gerelateerd aan beweging (bv. diabetes, nek- en rugklachten,
obesitas of sportblessures)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. intern reglement) Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. meerjarenplan of apart
bewegingsplan) en/of leefregels

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron

Nee

  
Ik weet het niet

* 34.Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels om beweging te stimuleren bij studenten? (bv.
terugbetaling/studententarief van lidmaatschap bij externe sportclubs of het ter beschikking stellen van fietsen aan een lager tarief
aan studenten)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 35.Deze afspraken en regels over beweging worden bepaald op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

{{tooltip "Interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top" "fas
fa-info-circle"}} bewegingsdeskundige (bv. bewegingscoach)

Eigen studenten of academisch personeel (bv. studentenarts,
studenten van opleiding ergotherapie of academisch personeel van
vakgroep sport en bewegen)

Andere universiteiten/hogescholen Externe bewegingsdeskundige (bv. bewegingscoach) of
expertisecentrum

Andere externe experts (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Welzijnsorganisaties (bv. OCMW of wijkgezondheidscentra) Vrijetijdsorganisaties en verenigingen

Mutualiteiten Gemeente/stad

* 36.Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema beweging voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina niet tonen als
36. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema beweging voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
36. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema beweging voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Met niemand Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies, workshops, debatten en opleidingen voor studenten Meewerken aan een onderzoeksproject (bv. studie naar beweeggedrag
van studenten)

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Begeleiding bij het uitbouwen van een beleid rond beweging Totale intensieve begeleiding bij de uitwerking van een project (bv.
opmaak infrastructuurplan)

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 37.Waarvoor werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema beweging met deze organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

Beleid rond minder lang stilzitten (sedentair gedrag)
 
In dit luik peilen we naar het beleid rond minder lang stilzitten voor studenten van uw hogeschool/universiteit.
 
Met lang stilzitten of sedentair gedrag bedoelen we alle activiteiten die uitgevoerd worden in een zittende of liggende houding buiten de slaaptijd én die
gekenmerkt worden door een laag energieverbruik, zoals computeren, zitten tijdens of onderweg naar de les.
 
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan studenten over lang stilzitten, welke initiatieven er genomen worden, welke faciliteiten aanwezig
zijn om lang stilzitten te beperken, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit thema.
 
Let op (1): de vragen binnen dit onderdeel werden niet opgemaakt vanuit het concept ‘ergonomisch verantwoord werken’.
 
Let op (2): lang stilzitten staat onafhankelijk van beweging. Dit betekent dat studenten die veel bewegen, omdat ze bijvoorbeeld dagelijks naar de les fietsen,
maar verder de dag vooral zittend doorbrengen, toch een sedentaire levensstijl kunnen hebben.

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten of het
uitnodigen van gastsprekers of deskundigen

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of studentenkrant)

Via infostand op activiteiten of evenementen (bv. bij
inschrijvingsmoment, examenacties, Student Kick-Off of Student
Welcome)

Via de mogelijkheid om lesinhoud over minder lang stilzitten op te
nemen in het curriculum van studenten die een opleiding volgen die
hier niet aan gerelateerd is (bv. via universiteitsbrede keuzevakken of
bewust integreren in verschillende vakken)

Er wordt geen informatie gegeven over lang stilzitten

Andere manieren: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 38.Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over minder lang stilzitten (sedentair
gedrag)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina niet tonen als
38. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over minder lang stilzitten (sedentair
gedrag)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven over lang stilzitten
of
38. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over minder lang stilzitten (sedentair
gedrag)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 39.Het aanbieden van deze informatie gebeurt op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

(Zit-)stabureaus/tafels voor studenten tijdens de lessen (Zit-)stabureaus/tafels voor studenten in de bibliotheek

(Zit-)stabureaus/tafels voor studenten tijdens de
pauze/overlegmomenten

Verhuur/verkoop van stappentellers

Pauzesoftware op computers van de instelling (bv. in de computerklas)
of pauzesoftware aanbieden die studenten op hun eigen computer
kunnen installeren (die gebruiker waarschuwt als hij of zij te lang
achtereen aan het werk is)

Bewegingstussendoortjes tijdens de lessen om het zitten te
onderbreken

Maatregelen om de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, fietsers en
voetgangers te bevorderen (bv. bewust minder parkeerplaatsen
voorzien of bewuste ligging van campus dichtbij station)

Geen van bovenstaande

Andere: (vul in)...

 

  
Ik weet het niet

* 40.Geef aan of volgende infrastructuur/initiatieven aanwezig is/zijn om lang stilzitten te beperken in de hogeschool/universiteit.
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja, personeel wordt aangemoedigd zelf gebruik te maken van de
aanwezige faciliteiten om minder lang stil te zitten, in de
hogeschool/universiteit

Ja, personeel wordt aangemoedigd zelf het zitten te onderbreken of
meer recht te staan tijdens vergaderingen, hun werkdag, de lessen,
hun lunch, ...

Nee Ja, op een andere manier: (vul in)...

   

  
Ik weet het niet

* 41.Wordt {{tooltip "personeel" "Wetenschappelijk, onderwijzend of andere" "top" "fas fa-info-circle"}} aangemoedigd om een
voorbeeldrol op te nemen naar studenten toe rond minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, via {{tooltip "interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top"
"fas fa-info-circle"}} experten m.b.t. lang stilzitten (bv.
bewegingscoaches, kinesist of ergonoom)

Ja, via andere interne expert (bv. studentenarts)

Ja, via doorverwijzing naar een andere externe expert m.b.t. lang Ja, via doorverwijzing naar een andere externe expert (bv. huisarts)

* 42.Is er ondersteuning voorzien voor studenten met bijzondere noden gerelateerd aan lang stilzitten (bv. diabetes, nek- en rugklachten
of obesitas)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina niet tonen als
43. Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over minder lang stilzitten bij studenten?Dit betreft het
aanmoedigen om het lang stilzitten op regelmatige tijdstippen te onderbreken (bv. lesgevers worden aangemoedigd om studenten te laten
rechtstaan tijdens de les of pauzesoftware gratis of aan studententarief aanbieden). (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Nee
of
43. Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over minder lang stilzitten bij studenten?Dit betreft het
aanmoedigen om het lang stilzitten op regelmatige tijdstippen te onderbreken (bv. lesgevers worden aangemoedigd om studenten te laten
rechtstaan tijdens de les of pauzesoftware gratis of aan studententarief aanbieden). (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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stilzitten (bv. ergonoom, kinesist of andere deskundige) of
expertisecentrum

Ja, er wordt een financiële tegemoetkoming voorzien voor advies bij
een ergonoom, kinesist of andere gekwalificeerde
bewegingsdeskundige

Ja, via doorverwijzing naar online zelfhulp (zowel voor informatie als
hulpverlening) (bv. smartphone applicatie)

Nee Ja, via andere manier: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. intern reglement) Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visietekst of apart
gezondheidsplan) en/of leefregels

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron

Nee

  
Ik weet het niet

* 43.Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over minder lang stilzitten bij studenten?
Dit betreft het aanmoedigen om het lang stilzitten op regelmatige tijdstippen te onderbreken (bv. lesgevers worden aangemoedigd
om studenten te laten rechtstaan tijdens de les of pauzesoftware gratis of aan studententarief aanbieden). (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 44.Deze afspraken en regels over lang stilzitten worden bepaald op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

{{tooltip "Interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top" "fas
fa-info-circle"}} deskundige m.b.t. lang stilzitten (bv. bewegingscoach)

Eigen studenten of academisch personeel (bv. studentenarts,
studenten van opleiding ergotherapie of academisch personeel van
vakgroep sport en bewegen)

Andere universiteiten/hogescholen Externe deskundige m.b.t. langs stilzitten(bv. bewegingscoach) of
expertisecentrum

Andere externe experts (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

Welzijnsorganisaties (bv. OCMW of wijkgezondheidscentra) Vrijetijdsorganisaties en verenigingen

Mutualiteiten Gemeente/stad

Met niemand Andere: (vul in) …
   

* 45.Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema minder lang stilzitten voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina niet tonen als
45. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema minder lang stilzitten voor studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
45. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema minder lang stilzitten voor studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 32

  
Ik weet het niet

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies, workshops, debatten en opleidingen voor studenten Meewerken aan een onderzoeksproject (bv. studie naar sedentair
gedrag van studenten)

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Begeleiding bij het uitbouwen van een beleid rond minder lang stilzitten Totale intensieve begeleiding bij de uitwerking van een project (bv.
opmaak infrastructuurplan)

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 46.Waarvoor werkt uw hogeschool/universiteit samen met deze organisaties/personen rond het thema minder lang stilzitten? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)

Beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht
 
In dit luik peilen we naar het beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht voor studenten van uw hogeschool/universiteit.
 
Mentaal welbevinden of ‘goed in je vel zitten’ geeft weer hoe een student zijn of haar geestelijke gezondheid beleeft. Studenten die goed in hun vel zitten
hebben een hoge zelfwaardering, en slagen er beter in om hun vaardigheden en talenten in te zetten. Zij kunnen beter omgaan met stress en ervaren
doorgaans meer controle over hun eigen leven.
 
Veerkracht draagt in belangrijke mate bij tot meer mentaal welbevinden. Het is het vermogen je aan te passen aan stress of tegenslag en daar misschien zelfs
sterker uit te komen.
 
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan studenten over mentaal welbevinden, welke initiatieven er genomen worden ter bevordering van
mentaal welbevinden, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit thema.

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten of het
uitnodigen van gastsprekers of deskundigen (bv. van een {{tooltip
"CGG" "Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-
circle"}})

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of studentenkrant)

Via infostand op activiteiten of evenementen (bv. bij
inschrijvingsmoment, examenacties, Student Kick-Off of Student
Welcome)

Via de mogelijkheid om lesinhoud over mentaal welbevinden op te
nemen in het curriculum van studenten die een opleiding volgen die
hier niet aan gerelateerd is (bv. via universiteitsbrede keuzevakken of
bewust integreren in verschillende vakken)

Er wordt geen informatie gegeven over mentaal welbevinden

Andere manieren: (vul in)

 

  

* 47.Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over thema's met betrekking tot mentaal
welbevinden? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina niet tonen als
47. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over thema's met betrekking tot mentaal
welbevinden? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven over mentaal welbevinden
of
47. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over thema's met betrekking tot mentaal
welbevinden? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Pagina 35

Pagina niet tonen als
49. Welke initiatieven stelt uw hogeschool/universiteit ter beschikking ter bevordering van het mentaal welbevinden van studenten?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Geen van bovenstaande
of
49. Welke initiatieven stelt uw hogeschool/universiteit ter beschikking ter bevordering van het mentaal welbevinden van studenten?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Ik weet het niet

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in)

 

  
Ik weet het niet

* 48.Het aanbieden van deze informatie gebeurt op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Er worden activiteiten georganiseerd ter bevordering van sociale
binding

Er worden vrijetijdsactiviteiten georganiseerd ter bevordering van
mentaal welbevinden en veerkracht (bv. mindful lopen)

Er worden het hele jaar door (groep)sessies/trainingen georganiseerd
voor studenten over bepaalde thema’s m.b.t. mentaal welbevinden (bv.
faalangst of slaapproblemen)

Studenten kunnen individuele ondersteuning krijgen bij vragen over
studiepunten, aanvraag studietoelages, studiefinanciering of bij
sociaaljuridische vragen

Studenten kunnen advies verkrijgen over studiemethode en bijzondere
statuten (bv. doventolk)

Lesgevers worden opgeleid om signalen te herkennen bij
moeilijkheden van studenten rond mentaal welbevinden

Studenten kunnen opleidingen volgen los van de eigen opleiding om
hun talenten of competenties te leren ontwikkelen

Geen van bovenstaande

Andere: (vul in)…

 

  
Ik weet het niet

* 49.Welke initiatieven stelt uw hogeschool/universiteit ter beschikking ter bevordering van het mentaal welbevinden van studenten?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

zijn hetzelfde voor heel de hogeschool/universiteit verschillen van faculteit tot faculteit

verschillen van campus tot campus verschillen van regio tot regio

verschillen van opleiding tot opleiding verschillen van klas tot klas

* 50.Deze initiatieven … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina 37

Pagina niet tonen als
51. Tot welke voorzieningen hebben de studenten toegang, in functie van mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Geen van bovenstaande
of
51. Tot welke voorzieningen hebben de studenten toegang, in functie van mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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verschillen tussen andere niveaus: (vul in) ...

 

  
Ik weet het niet

Aangename en verzorgde aula’s Aangename en verzorgde ruimtes voor (lunch)pauzes

Groen of planten op de campus, tuin of terras Ontspanningsruimte

Stille ruimte om te ontspannen Stille ruimte om in te kunnen werken

Ruimte om samen met andere studenten in te kunnen werken Geen van bovenstaande

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 51.Tot welke voorzieningen hebben de studenten toegang, in functie van mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

zijn hetzelfde voor heel de hogeschool/universiteit verschillen van faculteit tot faculteit

verschillen van campus tot campus verschillen van regio tot regio

verschillen van opleiding tot opleiding verschillen van klas tot klas

verschillen tussen andere niveaus: (vul in) ...

 

  
Ik weet het niet

* 52.Deze voorzieningen … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, bij een {{tooltip "interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool"
"top" "fas fa-info-circle"}} hulpverlener gespecialiseerd in mentaal
welbevinden (bv. studentenpsycholoog)

Ja, bij een andere interne hulpverlener (bv. studentenarts)

Ja, bij een andere interne persoon (bv. vertrouwenspersoon of
studentenbegeleider)

Ja, ze worden doorverwezen naar externe hulpverlener of een
hulpverleningscentrum rond mentaal welbevinden (bv. {{tooltip "CGG"
"Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-
circle"}})

Ja, ze worden doorverwezen naar een andere externe hulpverlener
(bv. huisarts of externe psycholoog)

Ja, er wordt een financiële tegemoetkoming voorzien voor advies bij
een deskundige, expertisecentrum of voor het volgen van
groepssessies

Ja, via doorverwijzing naar online zelfhulp (zowel voor informatie als
hulpverlening) (bv. online zelfhulpprogramma)

Ja, er is de mogelijkheid tot {{tooltip "cliëntparticipatie" "Studenten met
(ervaring van) problemen met mentaal welbevinden en veerkracht
treden in de rol van psychologische ondersteuner" "top" "fas fa-info-
circle"}} (bv. buddysysteem)

Nee Ja, via andere manier: (vul in) …

* 53.Kunnen studenten ergens terecht via de hogeschool/universiteit om psychologische ondersteuning te verkrijgen? (meerdere antwoorden
zijn mogelijk)
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Toon pagina als
54. Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over mentaal welbevinden en veerkracht (bv. over individuele
ondersteuning voor studenten)?...

kleiner dan Nee
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Ik weet het niet

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. huishoudelijk reglement
of onderwijs- en examenreglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. globaal preventieplan,
beleidsplan of visietekst) en/of leefregels

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron

Nee

  
Ik weet het niet

* 54.Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over mentaal welbevinden en veerkracht (bv. over individuele
ondersteuning voor studenten)?

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 55.Deze afspraken en regels over mentaal welbevinden en veerkracht worden bepaald op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Nee Ja

  
Ik weet het niet

* 56.Worden de regels of afspraken rond mentaal welbevinden en veerkracht {{tooltip "actief gecommuniceerd" "Actief communiceren
zien we als meer dan enkel een vermelding in het reglement" "top" "fas fa-info-circle"}} naar studenten?

{{tooltip "Interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top" "fas
fa-info-circle"}} deskundige gespecialiseerd in mentaal welbevinden
(bv. studentenpsycholoog of algemene studentenvoorzieningen)

Eigen studenten of academisch personeel (bv. studentenarts,
studenten van opleiding psychologie of academisch personeel
psychologie)

Andere universiteiten/hogescholen Externe deskundige gespecialiseerd in mentaal welbevinden (bv.
psycholoog) of expertisecentrum

Andere externe experts (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Preventiemedewerkers ({{tooltip "CGG" "Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-circle"}} intergemeentelijke of
lokale)

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Welzijnsorganisaties (bv. OCMW of wijkgezondheidscentra)

Vrijetijdsorganisaties en verenigingen Mutualiteiten

Gemeente/stad Met niemand

Andere: (vul in) …

 

  

* 57.Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht voor studenten? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)

Pagina 18 van 36



Pagina 41

Pagina niet tonen als
57. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht voor studenten? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
57. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht voor studenten? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Ik weet het niet

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies, workshops, debatten en opleidingen voor studenten Meewerken aan een onderzoeksproject (bv. studie naar mentaal
welbevinden van studenten)

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Begeleiding bij het uitbouwen van een beleid rond mentaal
welbevinden

Totale intensieve begeleiding bij de uitwerking van een project (bv.
opmaak infrastructuurplan)

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 58.Waarvoor werkt uw hogeschool/universiteit samen met deze organisaties/personen rond het thema mentaal welbevinden en
veerkracht? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Rookbeleid
 
In dit luik peilen we naar het rookbeleid van uw hogeschool/universiteit.
Let op: dit gaat over sigaretten en niet over het gebruiken van een shisha pen of een e-sigaret (‘vapen’). Wanneer we deze bevragen, zal dit duidelijk in de
vraagstelling staan.
 
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan studenten over roken, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit
thema.

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten of het
uitnodigen van gastsprekers of deskundigen (bv. {{tooltip "tabakoloog"
"Een tabakoloog is een zorgverlener (psycholoog, arts,
verpleegkundige, diëtist…) die opgeleid is om mensen te
ondersteunen bij het stoppen met roken. De tabakoloog weet alles
over verslaving, roken, stoppen met roken, medicatie die helpt bij het
stoppen met roken. Op www.tabakologen.be kan je een tabakoloog in
je buurt vinden. De begeleiding kan gebeuren in groep, individueel of
via de telefoon (Tabakstop)" "top" "fas fa-info-circle"}} en arts)

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of studentenkrant)

Via infostand op activiteiten of evenementen (bv. bij
inschrijvingsmoment, examenacties, Student Kick-Off of Student
Welcome)

Via de mogelijkheid om lesinhoud over roken op te nemen in het
curriculum van studenten die een opleiding volgen die hier niet aan
gerelateerd is (bv. via universiteitsbrede keuzevakken of bewust
integreren in verschillende vakken)

Er wordt geen informatie gegeven over roken

Andere manieren: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 59.Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over roken in het kader van preventie,
ondersteuning bij stoppen met roken of informatie omtrent deze ondersteuning? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina niet tonen als
59. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over roken in het kader van preventie,
ondersteuning bij stoppen met roken of informatie omtrent deze ondersteuning? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven over roken
of
59. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over roken in het kader van preventie,
ondersteuning bij stoppen met roken of informatie omtrent deze ondersteuning? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 60.Het aanbieden van deze informatie gebeurt op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Personeel wordt bewust gemaakt of aangezet tot signaleren van
studenten met problemen met roken (bv. opleiding hoe signalen
herkennen)

Sleutelfiguren worden bewust gemaakt of aangezet tot signaleren van
studenten met problemen met roken

Personeel wordt bewust gemaakt van hun voorbeeldfunctie (bv.
worden gevraagd niet te roken in bijzijn van studenten of mogen nooit
roken tijdens de werkuren)

Sleutelfiguren worden bewust gemaakt van hun voorbeeldfunctie (bv.
worden gevraagd niet te roken in bijzijn van studenten)

Sleutelfiguren binnen de studentenverenigingen moeten een training
volgen rond de preventie van en ondersteuning bij stoppen met roken

Nee, zij worden niet betrokken

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 61.Worden {{tooltip "personeel" "Wetenschappelijk, onderwijzend of andere" "top" "fas fa-info-circle"}} en sleutelfiguren (bv. binnen
studentenverenigingen) betrokken bij de (preventie) van roken bij studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Op het domein van de hogeschool/universiteit Op het domein van de studentenresidenties

Buiten het domein van de hogeschool/universiteit en de
studentenresidenties (bv. op straat aan de campus)

Er zijn geen asbakken aanwezig binnen of in de buurt van het domein
van de hogeschool/universiteit en de studentenresidenties

Er zijn geen asbakken aanwezig binnen of in de buurt van de
hogeschool/universiteit; onze hogeschool/universiteit heeft geen
studentenresidenties

  
Ik weet het niet

* 62.Waar staan asbakken op of rond de campussen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, bij een {{tooltip "interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool"
"top" "fas fa-info-circle"}} hulpverlener gespecialiseerd in
rookproblematiek (bv. interne {{tooltip "tabakoloog" "Een tabakoloog is
een zorgverlener (psycholoog, arts, verpleegkundige, diëtist…) die
opgeleid is om mensen te ondersteunen bij het stoppen met roken. De
tabakoloog weet alles over verslaving, roken, stoppen met roken,
medicatie die helpt bij het stoppen met roken. Op www.tabakologen.be
kan je een tabakoloog in je buurt vinden. De begeleiding kan gebeuren
in groep, individueel of via de telefoon (Tabakstop)" "top" "fas fa-info-
circle"}} )

Ja, bij andere interne expert (bv. studentenarts)

* 63.Kunnen studenten bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met roken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Toon pagina als
64. Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over roken op of rond de hogeschool/universiteit voor studenten?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee

 
 

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe expert gespecialiseerd in
rookproblematiek (bv. tabakstop of tabakoloog) of expertisecentrum

Ja, via doorverwijzing naar een andere externe expert (bv. huisarts)

Ja, er wordt een financiële tegemoetkoming voorzien voor advies bij
een deskundige, expertisecentrum of voor het volgen van
groepssessies

Ja, via doorverwijzing naar online zelfhulp (zowel voor informatie als
hulpverlening) (bv. smartphone applicatie)

Nee Ja, via andere manier: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. huishoudelijk
reglement, gedragscode, onthaalbrochure VGM (veiligheid –
gezondheid – milieu), huurcontract residentie of welzijn- en
milieureglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visietekst of apart
gezondheidsplan) en/of leefregels

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron (bv. het strafrecht)

Nee

  
Ik weet het niet

* 64.Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over roken op of rond de hogeschool/universiteit voor
studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 65.Deze afspraken en regels over roken op of rond de hogeschool/universiteit worden bepaald op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja Nee, omdat we de wetgeving hierrond onvoldoende kennen

Nee, maar gaan we nog doen Nee en zullen we ook niet doen

Nee en ik weet niet of we het nog gaan doen

  
Ik weet het niet

* 66.Is de e-sigaret of shisha pen opgenomen in dit reglement, dit plan of deze afspraken?

Roken kan overal buiten Roken kan buiten in een aangeduide rookzone

Roken kan binnen in een afzonderlijke rookkamer Roken kan binnen, behalve op bepaalde plaatsen (bv. werkplaatsen)

Roken is nergens toegelaten (niet binnen en niet buiten)

  
Ik weet het niet

* 67.Wat stelt het schriftelijke reglement of wat stellen de mondelinge of impliciete afspraken over het roken op of rond de
hogeschool/universiteit? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 68.Worden de regels of afspraken rond het roken {{tooltip "actief gecommuniceerd" "Actief communiceren zien we als meer dan enkel
een vermelding in het reglement" "top" "fas fa-info-circle"}} naar studenten?

* 69.Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent het reglement/de afspraken over roken op de hogeschool/universiteit worden
overtreden door studenten en {{tooltip "personeel" "Wetenschappelijk, onderwijzend of andere" "top" "fas fa-info-circle"}}?

 
Vaak

 
Soms

 
Zelden

 
Nooit

NVT / Ik
weet het

niet

Studenten

Personeel

Ja, wij treden op conform de bepalingen in het schriftelijk reglement (bv. het
tuchtreglement, huishoudelijk reglement, gedragscode of welzijn- en
milieureglement)

Nee, er zijn geen concrete sancties voorzien, maar wij zullen
wel gepast optreden (bv. waarschuwing bij eerste overtreding)

Nee, wij treden niet op

  
Ik weet het niet

* 70.Zijn er concrete sancties (bv. tuchtstraf of peuken rapen) voorzien voor studenten die het reglement of de afspraken over roken
overtreden?

* 71.Indien het reglement/de afspraken over roken wordt overtreden, wordt de betrokken student of het betrokken {{tooltip
"personeelslid" "Wetenschappelijk, onderwijzend of andere" "top" "fas fa-info-circle"}} hierop aangesproken?

 
Steeds

aangesproken

 
Soms

aangesproken

 
Zelden tot

nooit
aangesproken

NVT / Ik weet
het niet

Studenten

Personeel

{{tooltip "Interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top" "fas
fa-info-circle"}} deskundige gespecialiseerd in tabakproblematiek (bv.
{{tooltip "tabakoloog" "Een tabakoloog is een zorgverlener
(psycholoog, arts, verpleegkundige, diëtist…) die opgeleid is om
mensen te ondersteunen bij het stoppen met roken. De tabakoloog
weet alles over verslaving, roken, stoppen met roken, medicatie die
helpt bij het stoppen met roken. Op www.tabakologen.be kan je een
tabakoloog in je buurt vinden. De begeleiding kan gebeuren in groep,
individueel of via de telefoon (Tabakstop)" "top" "fas fa-info-circle"}} )

Eigen studenten of academisch personeel (bv. studentenarts of
academisch personeel van vakgroep geneeskunde)

Andere universiteiten/hogescholen Externe deskundige gespecialiseerd in tabaksproblematiek (bv.
tabakoloog) of expertisecentrum (bv. Tabakstop)

Andere externe experts (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Preventiewerkers (bv. {{tooltip "CGG" "Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-circle"}} , intergemeentelijke of
lokale)

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Welzijnsorganisaties (bv. OCMW of wijkgezondheidscentra)

Vrijetijdsorganisaties en verenigingen Mutualiteiten

Gemeente/stad Met niemand

Andere: (vul in) …

 

  

* 72.Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema roken voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina niet tonen als
72. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema roken voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
72. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema roken voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Pagina 49

Pagina niet tonen als
74. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over (de preventie van) (overmatig)
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven over alcohol
of
74. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over (de preventie van) (overmatig)
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

Ik weet het niet

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies, workshops, debatten en opleidingen voor studenten Meewerken aan een onderzoeksproject (bv. studie naar rookgedrag
van studenten)

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Begeleiding bij het uitbouwen van een beleid rond roken (bv. opmaak
rookstopbeleidsplan)

Totale intensieve begeleiding bij de uitwerking van een project (bv.
organiseren van concrete maatregelen)

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 73.Waarvoor werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema roken met deze organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

Alcoholbeleid
 
In dit luik peilen we naar het alcoholbeleid voor studenten van uw hogeschool/universiteit.
 
We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan studenten over alcoholgebruik, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond
dit thema.

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten of het
uitnodigen van gastsprekers of deskundigen (bv. deskundige van een
expertisecentrum zoals VAD)

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of studentenkrant)

Via infostand op activiteiten of evenementen (bv. bij
inschrijvingsmoment, examenacties, Student Kick-Off of Student
Welcome)

Via de mogelijkheid om lesinhoud over alcohol op te nemen in het
curriculum van studenten die een opleiding volgen die hier niet aan
gerelateerd is (bv. via universiteitsbrede keuzevakken of bewust
integreren in verschillende vakken)

Er wordt geen informatie gegeven over alcohol

Andere manieren: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 74.Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten informatie gegeven over (de preventie van) (overmatig)
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina 51

Pagina niet tonen als

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 75.Het aanbieden van deze informatie gebeurt op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Personeel wordt bewust gemaakt of aangezet tot signaleren van
studenten met problemen met alcoholgebruik (bv. opleiding hoe
signalen herkennen)

Sleutelfiguren worden bewust gemaakt of aangezet tot signaleren van
studenten met problemen met alcoholgebruik

Personeel wordt bewust gemaakt van hun voorbeeldfunctie (bv.
worden gevraagd geen alcohol te drinken in bijzijn van studenten of
mogen nooit alcohol drinken tijdens de werkuren)

Sleutelfiguren worden bewust gemaakt van hun voorbeeldfunctie (bv.
worden gevraagd geen alcohol te drinken in bijzijn van studenten)

Sleutelfiguren binnen de studentenverenigingen moeten een training
volgen rond alcoholverstrekking

Nee, zij worden niet betrokken

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 76.Worden {{tooltip "personeel" "Wetenschappelijk, onderwijzend of andere" "top" "fas fa-info-circle"}} en sleutelfiguren (bv. binnen
studentenverenigingen) betrokken bij de (preventie) van overmatig alcoholgebruik bij studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Bij gelegenheden (bv. receptie voor studenten) Bij activiteiten georganiseerd door studenten die plaatsvinden op de
hogeschool/universiteit (bv. quiz op de campus)

Er worden permanent alcoholische dranken aangeboden (bv. in
studentenrestaurant, kantine of automaat)

Er wordt op geen enkele moment alcohol aangeboden

Op andere momenten: (vul in)…

 

  
Ik weet het niet

* 77.Wanneer biedt uw hogeschool/universiteit alcoholische dranken aan aan studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Studentenverenigingen worden pas officieel erkend door de
hogeschool/universiteit eens zij een document met regels m.b.t.
alcoholgebruik ondertekenen (bv. doopcharter of codex
studentenleven)

Studentenverenigingen worden pas officieel erkend wanneer
sleutelfiguren binnen de studentenverenigingen een training hebben
gevolgd rond alcoholverstrekking

Er bestaat een algemeen preventieplan (document met maatregelen
om alcoholmisbruik tegen te gaan)

Er is geen samenwerkingsovereenkomst

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 78.Op welke manier werkt uw hogeschool/universiteit mee aan een samenwerkingsovereenkomst tussen studenten(verenigingen),
stad en/of politie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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78. Op welke manier werkt uw hogeschool/universiteit mee aan een samenwerkingsovereenkomst tussen studenten(verenigingen), stad
en/of politie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er is geen samenwerkingsovereenkomst
of
78. Op welke manier werkt uw hogeschool/universiteit mee aan een samenwerkingsovereenkomst tussen studenten(verenigingen), stad
en/of politie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 52

Pagina 53

Toon pagina als
81. Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over alcoholgebruik {{tooltip 'op de universiteit/hogeschool voor
studenten' 'Ofwel binnen de officiële lesuren ofwel op activiteiten buiten de gebouwen van de instelling (bv. studiereis) ofwel bij gebruik van
infrastructuur door studenten (bv. door studentenclubs)' 'top' 'fas fa-info-circle'}}? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee

 
 

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 79.Deze invulling van de samenwerkingsovereenkomst gebeurt op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, bij een {{tooltip "interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool"
"top" "fas fa-info-circle"}} hulpverlener gespecialiseerd in
alcoholproblematiek (bv. psycholoog met expertise
alcoholproblematiek)

Ja, bij andere interne hulpverleners (bv. studentenarts,
vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog)

Ja, ze worden doorverwezen naar externe hulpverlener of een
hulpverleningscentrum gespecialiseerd in alcoholproblematiek (bv. De
Sleutel)

Ja, ze worden doorverwezen naar een andere externe hulpverlener
(bv. huisarts of externe psycholoog)

Ja, er wordt een financiële tegemoetkoming voorzien voor advies bij
een deskundige, expertisecentrum of voor het volgen van
groepssessies

Ja, via doorverwijzing naar online zelfhulp (zowel voor informatie als
hulpverlening) (bv. Druglijn.be)

Nee Ja, via andere manier: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 80.Kunnen studenten van uw hogeschool/universiteit bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij problemen met
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. tuchtreglement,
stagecontract, huishoudelijk reglement, gedragscode of welzijn- en
milieureglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visietekst) en/of leefregels

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron (bv. het strafrecht)

Nee

  
Ik weet het niet

* 81.Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over alcoholgebruik {{tooltip "op de universiteit/hogeschool
voor studenten" "Ofwel binnen de officiële lesuren ofwel op activiteiten buiten de gebouwen van de instelling (bv. studiereis) ofwel
bij gebruik van infrastructuur door studenten (bv. door studentenclubs)" "top" "fas fa-info-circle"}}? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

* 82.Deze afspraken en regels over alcoholgebruik op de hogeschool/universiteit worden bepaald op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

Het onder invloed zijn van alcohol tijdens de lesuren is verboden Het onder invloed zijn van alcohol binnen de gebouwen van de
hogeschool/universiteit is verboden

Het onder invloed zijn van alcohol op activiteiten georganiseerd door
de hogeschool/universiteit is verboden (bv. studiereis)

Het gebruik van alcohol is toegelaten tijdens welomschreven
aangelegenheden (bv. receptie voor studenten)

Alleen dranken met laag alcoholgehalte zijn toegelaten Adverteren van alcohol op de universiteit/hogeschool is verboden

Het drinken van alcoholische dranken is nooit toegelaten Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 83.Wat stelt het schriftelijk reglement of plan of wat stellen de mondelinge of impliciete afspraken over alcoholgebruik op de
hogeschool/universiteit bij studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

(Een deel van) het organisatieteam moet nuchter blijven Het alcoholpercentage in het bloed van de deelnemers (bv. de
schachten) mag niet hoger liggen dan het wettelijk toegestane
maximum

Alleen dranken met laag alcoholgehalte zijn toegelaten Activiteiten waar alcohol aangeboden wordt, worden niet
gesubsidieerd

Subsidies voor activiteiten mogen niet gaan naar de aankoop van
alcohol

Het drinken van alcoholische dranken is nooit toegelaten

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 84.Wat stelt het schriftelijk reglement of plan of wat stellen de mondelinge of impliciete afspraken over alcoholgebruik van studenten
bij studentenactiviteiten, zoals een doop? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 85.Worden de regels of afspraken rond het alcoholgebruik {{tooltip "actief gecommuniceerd" "Actief communiceren zien we als meer
dan enkel een vermelding in het reglement" "top" "fas fa-info-circle"}}naar studenten?

* 86.Kunt u – globaal genomen - aangeven hoe frequent het reglement/de afspraken over alcoholgebruik op de hogeschool/universiteit
worden overtreden door studenten en {{tooltip "personeel" "Wetenschappelijk, onderwijzend of andere" "top" "fas fa-info-
circle"}}?

 
Vaak

 
Soms

 
Zelden

 
Nooit

NVT / Ik
weet het

niet

Studenten

Personeel

* 87.Zijn er concrete sancties voorzien (bv. tuchtstraf) voor studenten die het reglement of de afspraken over alcoholgebruik
overtreden?
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Pagina 54

Pagina 55

Pagina niet tonen als
90. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema alcoholproblematiek voor studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
90. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema alcoholproblematiek voor studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Ja, wij treden op conform de bepalingen in het schriftelijk reglement
(bv. het tuchtreglement, gedragscode of huishoudelijk reglement).

Nee, er zijn geen concrete sancties voorzien, maar wij zullen wel
gepast optreden

Nee, wij treden niet op

  
Ik weet het niet

* 88.Indien het reglement/de afspraken over alcoholgebruik wordt overtreden, wordt de betrokken student of het betrokken {{tooltip
"personeelslid" "Wetenschappelijk, onderwijzend of andere" "top" "fas fa-info-circle"}} hierop aangesproken?

 
Steeds

aangesproken

 
Soms

aangesproken

 
Zelden tot

nooit
aangesproken

NVT / Ik weet
het niet

Studenten

Personeel

Wij hebben formeel vastgelegde procedures bij acute dronkenschap
van een student (bv. student moet les verlaten)

Wij hebben formeel vastgelegde procedures bij regelmatige
dronkenschap of chronisch alcoholprobleem van een student (bv.
verplichte opvolging of mogelijke sancties)

Wij hebben geen vastgelegde procedures maar treden wel op bij acute
dronkenschap van een student (bv. student moet les verlaten)

Wij hebben geen vastgelegde procedures maar treden wel op bij
regelmatige dronkenschap of chronisch alcoholprobleem van een
student (bv. mogelijke sancties)

Nee, wij treden niet op bij dronkenschap van een student

  
Ik weet het niet

* 89.Welke procedures zijn er voorzien voor het optreden bij volgende problemen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

{{tooltip "Interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top" "fas
fa-info-circle"}} deskundige gespecialiseerd in alcoholproblematiek (bv.
studentenpsycholoog)

Eigen studenten of academisch personeel (bv. studentenraden of
studentenarts)

Andere universiteiten/hogescholen Externe deskundige gespecialiseerd in alcoholproblematiek
(bv.psycholoog) of expertisecentrum (bv. VAD)

Andere externe experts (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Preventiewerkers (bv. {{tooltip "CGG" "Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-circle"}} , intergemeentelijke of
lokale)

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Welzijnsorganisaties (bv. OCMW of wijkgezondheidscentra)

Vrijetijdsorganisaties en verenigingen Mutualiteiten

Lokale politie Gemeente/stad

Met niemand Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 90.Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema alcoholproblematiek voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina 56

Pagina 57

Pagina niet tonen als
92. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan de studenten informatie gegeven over (de preventie van) illegaal
druggebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er wordt geen informatie gegeven over drugs
of
92. Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan de studenten informatie gegeven over (de preventie van) illegaal
druggebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie

Infosessies, workshops, debatten en opleidingen voor studenten Meewerken aan een onderzoeksproject (bv. studie over
alcoholconsumptie bij studenten)

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Begeleiding bij het uitbouwen van een beleid rond alcohol Totale intensieve begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 91.Waarvoor werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema alcoholproblematiek met deze organisaties/personen?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Drugbeleid
 
 
In dit luik peilen we naar het drugbeleid voor studenten van uw hogeschool/universiteit. We bevragen op welke manier er informatie gegeven wordt aan
studenten over druggebruik, welke regels en afspraken er zijn en met wie u samenwerkt rond dit thema.
 
In onderstaande vragen gaat het enkel over een beleid inzake illegale drugs (bv. cannabis, cocaïne, enzovoort) en niet over bijvoorbeeld psychofarmaca (bv.
slaap- en kalmeermiddelen).

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of pakketten) Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten of het
uitnodigen van gastsprekers of deskundigen (bv. deskundige van een
expertisecentrum zoals VAD)

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. app, sociale
media of studentenkrant)

Via infostand op activiteiten of evenementen (bv. bij
inschrijvingsmoment, examenacties, Student Kick-Off of Student
Welcome)

Via de mogelijkheid om lesinhoud over drugs op te nemen in het
curriculum van studenten die een opleiding volgen die hier niet aan
gerelateerd is (bv. via universiteitsbrede keuzevakken, bewust
integreren in verschillende vakken)

Er wordt geen informatie gegeven over drugs

Andere manieren: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 92.Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan de studenten informatie gegeven over (de preventie van) illegaal
druggebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

ander niveau: (vul in) …

 

* 93.Het aanbieden van deze informatie gebeurt op … (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina 58

Pagina 59

Toon pagina als
96. Heeft uw hogeschool/universiteit afspraken en/of regels over het bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de
universiteit/hogeschool? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Nee

 
 

  
Ik weet het niet

Personeel wordt bewust gemaakt of aangezet tot signaleren van
studenten met problemen met druggebruik (bv. opleiding hoe signalen
herkennen)

Sleutelfiguren worden bewust gemaakt of aangezet tot signaleren van
studenten met problemen met druggebruik

Sleutelfiguren binnen de studentenverenigingen moeten een training
volgen rond preventie van en omgaan met illegaal druggebruik

Nee, zij worden niet betrokken

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 94.Worden {{tooltip "personeel" "Wetenschappelijk, onderwijzend of andere" "top" "fas fa-info-circle"}} en sleutelfiguren (bv. binnen
studentenverenigingen) betrokken bij de (preventie) van illegaal druggebruik bij studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, bij een {{tooltip "interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool"
"top" "fas fa-info-circle"}} hulpverlener gespecialiseerd in
drugproblematiek (bv. psycholoog met expertise drugproblematiek,
intern drugpunt)

Ja, bij andere interne hulpverleners (bv. studentenarts,
vertrouwenspersoon of studentenpsycholoog)

Ja, ze worden doorverwezen naar externe hulpverlener of een
hulpverleningscentrum gespecialiseerd in drugproblematiek (bv. De
Sleutel)

Ja, ze worden doorverwezen naar een andere externe hulpverlener
(bv. huisarts of externe psycholoog)

Ja, er wordt een financiële tegemoetkoming voorzien voor advies bij
een deskundige, expertisecentrum of voor het volgen van
groepssessies

Ja, via doorverwijzing naar online zelfhulp (zowel voor informatie als
hulpverlening) (bv. Druglijn.be)

Nee Ja, via andere manier: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 95.Kunnen studenten van uw hogeschool/universiteit bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning voor vragen over
druggebruik of problemen met druggebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. tuchtreglement,
huishoudelijk reglement of gedragscode)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. globaal preventieplan of
visietekst) en/of leefregels

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron (bv. het strafrecht)

Nee

  
Ik weet het niet

* 96.Heeft uw hogeschool/universiteit afspraken en/of regels over het bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de
universiteit/hogeschool? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

hogeschool/universiteitsniveau faculteitsniveau

campusniveau regionaal niveau

opleidingsniveau klasniveau

* 97.Deze afspraken en regels over bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de hogeschool/universiteit worden bepaald op
… (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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ander niveau: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

Er wordt doorverwezen naar een interne tuchtcommissie De politie wordt verwittigd

Student wordt geschorst Student wordt doorverwezen naar een hulpverlener of
hulpverleningscentrum inzake drugs

Er wordt niet doorverwezen of er worden geen gevolgen aan
gekoppeld

Andere: (vul in)….

   

  
Ik weet het niet

* 98.Wat stelt het schriftelijk reglement of plan of wat stellen de mondelinge of impliciete afspraken bij het bezit, gebruik, dealen of
delen van illegale drugs op de universiteit/hogeschool door studenten, al dan niet {{tooltip "in verschillende volgorde/op
verschillende tijdstippen" "als bv. de interne tuchtcommissie beslist om de politie te verwittigen, mogen beide opties aangeduid
worden" "top" "fas fa-info-circle"}})? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja Nee

  
Ik weet het niet

* 99.Worden de regels of afspraken rond het bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de universiteit/hogeschool {{tooltip
"actief gecommuniceerd" "Actief communiceren zien we als meer dan enkel een vermelding in het reglement" "top" "fas fa-info-
circle"}} naar studenten?

* 100.Kunt u – globaal genomen - aangeven hoe frequent het reglement/de afspraken over bezit, gebruik, dealen of delen van illegale
drugs op de hogeschool/universiteit worden overtreden door studenten en {{tooltip "personeel" "Wetenschappelijk, onderwijzend
of andere" "top" "fas fa-info-circle"}}?

 
Vaak

 
Soms

 
Zelden

 
Nooit

NVT / weet
niet

Studenten

Personeel

Ja, wij treden op conform de bepalingen in het schriftelijk reglement (bv. tuchtreglement,
gedragscode of huishoudelijk reglement)

Nee, er zijn geen concrete sancties voorzien, maar
wij zullen gepast optreden

Nee, wij treden niet op

  
Ik weet het niet

* 101.Zijn er concrete sancties voorzien (bv. tuchtstraf) voor studenten die het reglement of de afspraken over bezit, gebruik, dealen of
delen van illegale drugs overtreden?

* 102.Indien het reglement/de afspraken over bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de hogeschool/universiteit
wordt/worden overtreden,  wordt de betrokken student of het betrokken {{tooltip "personeelslid" "Wetenschappelijk, onderwijzend
of andere" "top" "fas fa-info-circle"}} hierop aangesproken?

 
Steeds

aangesproken

 
Soms

aangesproken

 
Zelden tot

nooit
aangesproken

NVT / weet
het niet

Studenten

Personeel
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Pagina 61

Pagina niet tonen als
103. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema drugproblematiek voor studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
103. Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema drugproblematiek voor studenten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 62

{{tooltip "Interne" "In dienst van de universiteit/hogeschool" "top" "fas
fa-info-circle"}} deskundige gespecialiseerd in drugproblematiek (bv.
studentenpsycholoog)

Eigen studenten of academisch personeel (bv. studentenarts)

Andere universiteiten/hogescholen Externe deskundige gespecialiseerd in drugproblematiek
(bv.psycholoog) of expertisecentrum (bv. druglijn, De Sleutel of VAD)

Andere externe experts (bv. huisarts, zorgprofessionals of
ziekenhuizen)

Preventiewerkers (bv. {{tooltip "CGG" "Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg" "top" "fas fa-info-circle"}} , intergemeentelijke of
lokale)

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Welzijnsorganisaties (bv. OCMW of wijkgezondheidscentra)

Vrijetijdsorganisaties en verenigingen Mutualiteiten

Lokale politie Gemeente/stad

Met niemand Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 103.Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema drugproblematiek voor studenten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites, of brochures) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie.

Infosessies, workshops, debatten en opleidingen voor studenten Meewerken aan een onderzoeksproject (bv. studie naar druggebruik bij
studenten)

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Begeleiding bij het uitbouwen van een beleid rond drugs Totale intensieve begeleiding bij de uitwerking van een project

Ander, gelieve te specificeren

 

  
Ik weet het niet

* 104.Waarvoor werkt uw hogeschool/universiteit samen rond het thema drugproblematiek met deze organisaties/personen? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)

Algemeen gezondheidsbeleid
 
 
Je bent er bijna!
 
In het voorgaande werden verschillende gezondheidsthema’s in detail besproken. Hier volgen enkele algemene vragen over de succesfactoren die het
gezondheidsbeleid meer kans op slagen geven.
 
Deze vragen hebben enkel een toepassing op het preventief gezondheidsbeleid voor de studenten, niet voor personeel.

Ja Nee

  

* 105.Heeft uw hogeschool/universiteit financiële middelen gespendeerd aan een werking rond gezondheid of (één van) de
gezondheidsthema’s?
Dit kan bijvoorbeeld gaan over: affiches, extra budget voor gezonde voeding, aankoop (zit-)stabureaus, investeren in opleiding van
psychologen of het aanwerven van een projectmedewerker.
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Toon pagina als
105. Heeft uw hogeschool/universiteit financiële middelen gespendeerd aan een werking rond gezondheid of (één van) de
gezondheidsthema’s? Dit kan bijvoorbeeld gaan over: affiches, extra budget voor gezonde voeding, aankoop (zit-)stabureaus, investeren
in opleiding van psychologen of het aanwerven van een projectmedewerker....

is gelijk aan Ja

 
 

Pagina 64

Pagina 65

Pagina niet tonen als
107. Op welke van de volgende overlegmomenten {{tooltip 'binnen' 'Alleen overleg binnen de instelling. NIET: overleg in VLIR of Vlhora of
ander overkoepelend overlegorgaan' 'top' 'fas fa-info-circle'}} de hogeschool/universiteit is er een terugkerend agendapunt geweest rond
gezondheid? {{tooltip '(meerdere antwoorden zijn mogelijk)' 'Overlegmomenten waarbij alleen studenten aanwezig zijn mogen ook
aangeduid worden.' 'top' 'fas fa-info-circle'}}...

is gelijk aan Er is geen agendapunt rond gezondheid geweest op een overlegmoment
of
107. Op welke van de volgende overlegmomenten {{tooltip 'binnen' 'Alleen overleg binnen de instelling. NIET: overleg in VLIR of Vlhora of
ander overkoepelend overlegorgaan' 'top' 'fas fa-info-circle'}} de hogeschool/universiteit is er een terugkerend agendapunt geweest rond

Ik weet het niet

Consultancy/ondersteuning door externen Personeelsleden aanwerven/aanstellen in een functie rond {{tooltip
"preventieve" "Preventief dus niet voor zorg en begeleiding, zoals
psychologische hulp" "top" "fas fa-info-circle"}} gezondheidszorg (bv.
diëtist of algemeen gezondheidsexpert)

Vorming of nascholing (bv. nascholing voor medewerker
studentenvoorzieningen)

Materiaal en campagnes/acties (bv. affiches of werkpakketten)

Niet-fysieke voorzieningen (bv. organiseren van
gezondheidsevenement, extra budget voorzien om gezonde opties
goedkoper of gratis aan te bieden)

Fysieke voorzieningen (bv. infrastructuur in aula’s of bibliotheek,
fietsenstalling of fruitautomaten)

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 106.Aan welk aspect(-en) van de werking rond gezondheid heeft uw hogeschool/universiteit financiële middelen besteed? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)

Hoger bestuur- of overlegorgaan (bv. raad van bestuur, directiecollege,
directiebestuur, bestuurscollege, managementoverleg of
universiteitsraad)

Centraal beleidsorgaan of overleg voor studentenvoorzieningen of -
beleid (bv. Stuvo of sociale raad)

Ander centraal beleidsorgaan of overleg (bv. dienst
sportvoorzieningen, dienst studentenrestaurant, dienst psychosociaal
welzijn, raad voor gezondheidsbevordering of cel infrastructuur)

Algemeen overlegorgaan op faculteitsniveau (bv. faculteitsraad,
facultaire studentenraad of faculteitsbestuur)

Algemeen overlegorgaan op campusniveau (bv. studentenvoorziening
van een campus)

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(‘s) op
hogeschool/universiteitsniveau

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(‘s) op faculteitsniveau Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(‘s) op campusniveau

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(‘s) op regionaal niveau Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(‘s) op opleidingsniveau

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(‘s) op klasniveau Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(‘s) op ander niveau

Studentenraad/studentencommissie Er is geen agendapunt rond gezondheid geweest op een
overlegmoment

Andere: (vull in)...

 

  
Ik weet het niet

* 107.Op welke van de volgende overlegmomenten {{tooltip "binnen" "Alleen overleg binnen de instelling. NIET: overleg in VLIR of
Vlhora of ander overkoepelend overlegorgaan" "top" "fas fa-info-circle"}} de hogeschool/universiteit is er een terugkerend
agendapunt geweest rond gezondheid? {{tooltip "(meerdere antwoorden zijn mogelijk)" "Overlegmomenten waarbij alleen
studenten aanwezig zijn mogen ook aangeduid worden." "top" "fas fa-info-circle"}}

Pagina 32 van 36



gezondheid? {{tooltip '(meerdere antwoorden zijn mogelijk)' 'Overlegmomenten waarbij alleen studenten aanwezig zijn mogen ook
aangeduid worden.' 'top' 'fas fa-info-circle'}}...

is gelijk aan Ik weet het niet

 
 

Pagina 66

Pagina 67

Toon pagina als
111. Communiceert uw hogeschool/universiteit over het beleid of acties rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

kleiner dan Wij communiceren niet over onze werking rond gezondheid

 
 

Gezonde voeding Beweging

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) Roken

Alcohol Illegale drugs

Mentaal welbevinden en veerkracht Algemeen gezondheidsbeleid

Geen van bovenstaande Voor een ander gezondheidsthema: (vul in)…

   

  
Ik weet het niet

* 108.Rond welk(e) gezondheidsthema(‘s) is er een agendapunt geweest op het overleg? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Adviseren van de werking rond gezondheid (bv. advies geven over hoe
een nieuw gezondheidsproject op te starten)

Plannen van de werking rond gezondheid (bv. plannen hoe
gezondheidsproject uitgevoerd zal worden)

Uitvoeren van de werking rond gezondheid Evalueren van de werking rond gezondheid

Studenten worden niet betrokken bij het gezondheidsbeleid Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 109.Hoe zijn studenten betrokken bij het gezondheidsbeleid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Adviseren van de werking rond gezondheid (bv. advies geven over hoe
een nieuwe gezondheidsproject op te richten)

Plannen van de werking rond gezondheid (bv. plannen hoe
gezondheidsproject uitgevoerd zal worden)

Uitvoeren van de werking rond gezondheid Evalueren van de werking rond gezondheid

Leidinggevenden zijn niet betrokken bij het gezondheidsbeleid Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 110.Hoe zijn leidinggevenden (directie, leden raad van bestuur) betrokken bij het gezondheidsbeleid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, wij communiceren naar de personeelsleden Ja, wij communiceren naar de studenten

Ja, wij communiceren naar derden (bv. ouders, overheidsorganisaties
of stadsbestuur)

Wij communiceren niet over onze werking rond gezondheid

  
Ik weet het niet

* 111.Communiceert uw hogeschool/universiteit over het beleid of acties rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Mondeling voor of na de lessen Via flyers, affiches, folders of brochures

* 112.Hoe communiceert uw hogeschool/universiteit over het beleid of de acties rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina niet tonen als
113. Wie heeft in uw hogeschool/universiteit een extra vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid in uw
hogeschool/universiteit? Hiermee bedoelen we sleutelfiguren binnen uw hogeschool/universiteit die hun kennis vertalen naar
gezondheidsacties in de hogeschool/universiteit. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Er heeft niemand een extra vorming/nascholing gevolgd
of
113. Wie heeft in uw hogeschool/universiteit een extra vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid in uw
hogeschool/universiteit? Hiermee bedoelen we sleutelfiguren binnen uw hogeschool/universiteit die hun kennis vertalen naar
gezondheidsacties in de hogeschool/universiteit. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet
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Via overlegorganen tussen studenten en beleidswerkers (bv.
studentenraad)

Via de website van de hogeschool/universiteit

Via intranet (digitaal platform) of ander communicatiekanalen (bv.
apps, sociale media, tv-schermen of studentenblad)

Op info- of onthaaldagen voor nieuwe studenten

Via een andere bijeenkomst met studenten Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

Directielid Medewerker/diensthoofd/coördinator/directeur van
studentenvoorzieningen/studentenbeleid

Medewerker/diensthoofd/coördinator/directeur van het
gezondheidsbeleid

Medewerker/diensthoofd/coördinator/directeur van het sociaal
beleid/sociale dienstverlening

Beleidsmedewerker gezondheid en welbevinden Coördinator/medewerker van de psychologische/psychosociale
dienst/studentenpsycholoog

Studentarts Interne Diëtist

Interne Bewegingscoach Studentenbegeleider

Lesgevers/docenten/profs Student(en)

Er heeft niemand een extra vorming/nascholing gevolgd Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 113.Wie heeft in uw hogeschool/universiteit een extra vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid in uw
hogeschool/universiteit? Hiermee bedoelen we sleutelfiguren binnen uw hogeschool/universiteit die hun kennis vertalen naar
gezondheidsacties in de hogeschool/universiteit. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Gezonde voeding Beweging

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) Roken

Alcohol Illegale drugs

Mentaal welbevinden en veerkracht Algemeen gezondheidsbeleid

Geen van bovenstaande Voor een ander gezondheidsthema: (vul in)…

   

  
Ik weet het niet

* 114.Voor welk(e) gezondheidsthema('s) is er door minstens één persoon een extra vorming/nascholing gevolgd om te werken rond
gezondheid in uw hogeschool/universiteit? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, we evalueren het gehele gezondheidsbeleid Ja, we evalueren specifieke acties

* 115.Evalueert uw hogeschool/universiteit zijn werking rond gezondheid?
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Toon pagina als
116. Op basis waarvan kiest uw hogeschool/universiteit doelstellingen binnen de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

kleiner dan Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit rook- of alcoholverbod)
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Bedankt!

 

Alle vragen zijn ingevuld. Waarvoor onze dank. Alle informatie is waardevol en geeft ons een zicht op hoe het gesteld is met het gezondheidsbeleid in
Vlaamse hogescholen en universiteiten.

Nee, we voeren geen evaluatie uit

  
Ik weet het niet

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de
gezondheidsproblematieken bij de studenten

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de wensen en
verwachtingen van studenten met betrekking tot gezondheid

Op basis van onze eigen beginsituatie (‘wat ontbreekt om te kunnen
spreken van een beleid op onze hogeschool/universiteit?’)

Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit rook- of alcoholverbod)

Op basis van aanbevelingen van de overheid (Vlaams of provinciaal) Op basis van aanbevelingen van het beleidskader van
hogeschool/universiteit

Op basis van aanbevelingen geformuleerd door externen (bv.
expertisecentrum of stadsbestuur)

Geen van bovenstaande

Andere: (vul in) …

 

  
Ik weet het niet

* 116.Op basis waarvan kiest uw hogeschool/universiteit doelstellingen binnen de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Via eigen bevraging van studenten Via overlegmomenten (bv. studentenraad)

Via individuele meldingen (bv. e-mail) Via interne deskundigen (bv. bundeling van topics uit medische
dossiers van studenten bij studentenartsen)

Via externe deskundigen (bv. VAD) Andere: (vul in) …

   

  
Ik weet het niet

* 117.Op welke wijze werden deze gegevens (problematieken, wensen en verwachtingen) verzameld door uw hogeschool/universiteit?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Naam contactpersoon

Adres school

E-mailadres contactpersoon

118. Zoals meegedeeld, krijgt u een waardebon van €100 van Standaard Boekhandel. Hiervoor hebben we uw contactinfo nodig:

Deze gegevens zullen we enkel en alleen gebruiken om u te contacteren om de waardebon te overhandigen. Van zodra dit is gebeurd, wissen wij die info uit
onze bestanden, zoals u kan lezen in de deelnemingsvoorwaarden.
 
Indien u niet wil deelnemen of uw gegevens niet wil doorgeven, kan u deze vraag gewoon overslaan en op voltooien klikken.
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Het overzicht van jouw antwoorden kan u hier downloaden en opslaan. Zo krijgt u een mooi overzicht van het (preventief) gezondheidsbeleid van uw
hogeschool/universiteit. Rechts bovenaan de pagina kan u dit bestand opslaan of afdrukken.

Indien u verder nog vragen heeft, kan u onze FAQ al eens bekijken. Maar u kan ook steeds Emilien Dupont van Gezond Leven, verantwoordelijk
onderzoeker, contacteren:

Emilien Dupont 
Emilien.Dupont@gezondleven.be 
02/486 78 13
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