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Inleiding 
 

Gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 
 
Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Sinds 1998 legt de 
Vlaamse overheid via die doelstellingen haar prioriteiten en klemtonen voor de 
invulling van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. In 2016 
werden de huidige vier gezondheidsdoelstellingen gelanceerd die gelden voor de 
periode 2017-2021/20251. Die doelstellingen omvatten de volgende topics: 
suïcidepreventie2, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken naar kanker en gezonder 
leven.  
 
Met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 wordt beoogd dat 
de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft op het vlak van eten, sedentair 
gedrag, lichaamsbeweging, tabak, alcohol en illegale drugs. Deze 
gezondheidsdoelstelling bundelt de vroegere gezondheidsdoelstellingen (periode 
2009-2015) voeding en beweging en tabak, alcohol en drugs en voegt daar sedentair 
gedrag of lang stilzitten als preventiethema aan toe. De zes preventiethema’s van de 
doelstelling werden gekozen omdat ze een grote maatschappelijke kost betekenen: 
ze veroorzaken een grote ziektelast. Maar ook omdat er binnen deze thema’s nog de 
meeste gezondheidswinst geboekt kan worden.  
 
In de huidige gezondheidsdoelstelling wordt het bevorderen van gezondheid via 
settings of levensdomeinen (bv. werk en onderwijs) geïntroduceerd. Er wordt 
opgeroepen om vanuit het belang van een facettenbeleid (Health in All Policies) meer 
aandacht te hebben voor bepaalde cruciale levensdomeinen (settings), zoals het 
gezin, onderwijs, werk, en de lokale gemeenschap. Bijgevolg worden er binnen de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 ook settinggerichte 
gezondheidsdoelstellingen geformuleerd. Binnen deze settinggerichte doelstellingen 
blijft er aandacht voor zowel het algemene als het themaspecifieke 
gezondheidsbeleid, gebaseerd op de voor de setting relevante preventiethema’s.  
 

De indicatorenbevraging als evaluatie-instrument 
 
Om het preventieve gezondheidsbeleid binnen deze verschillende settings in 
Vlaanderen te monitoren, zette het Vlaams Instituut Gezond Leven in opdracht van de 
Vlaamse overheid en in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en 
andere Drugs (VAD) een indicatorenbevraging op. De indicatorenbevraging is een 
herhaalde, cross-sectionele gegevensverzameling die via een vragenlijst met relevante 
indicatoren peilt naar de kwaliteit van het algemene en het themaspecifieke 
gezondheidsbeleid. Het algemene gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd aan de 
hand van vier succesfactoren, het themaspecifieke gezondheidsbeleid aan de 
hand van vier preventiestrategieën (zie verder). Voor het themaspecifieke 

 
1 De doelstellingen gelden voor de periode 2017 t.e.m. 2021, met uitzondering van de 
doelstelling rond gezond leven die tot 2025 loopt. 
2 De gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie werd in 2012 gelanceerd. De overige topics in 
2016. 



gezondheidsbeleid worden de thema’s opgenomen uit de gezondheidsdoelstelling de 
Vlaming leeft gezonder (voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol en 
illegale drugs). Ook het thema mentaal welbevinden komt aan bod. Dit thema is 
niet opgenomen binnen de gezondheidsdoelstelling, maar is wel gelinkt aan de 
doelstelling rond suïcidepreventie.  
Aangezien deze bevraging driejaarlijks plaatsvindt (cf. edities 2003, 2006, 2009, 
2012 en 2015), is het ook mogelijk om de evoluties in het gezondheidsbeleid binnen 
de verschillende settings in kaart te brengen. Daardoor kan de indicatorenbevraging 
gebruikt worden als basisinstrument voor beleidsplanning en -evaluatie. Niet alleen 
op Vlaams niveau, maar ook op sectoraal, locoregionaal en lokaal niveau. De 
resultaten leveren rechtstreeks beleidsadvies op en kunnen mee een invulling geven 
aan het facettenbeleid. Ook de respondenten zelf krijgen via de bevraging een blik op 
de kwaliteit van het gezondheidsbeleid van hun specifieke organisatie en kunnen de 
informatie gebruiken om dat beleid verder uit te bouwen.  
 

De indicatorenbevraging voor de setting hoger onderwijs 
 
Vanuit de versterkte klemtoon op de settinggerichte aanpak, werden er ook voor 
enkele nieuwe (sub)settings specifieke subdoelstellingen opgesteld. Een daarvan is 
hoger onderwijs, als onderdeel van gezondheid in het onderwijs. De 
settingspecifieke gezondheidsdoelstelling werd als volgt geformuleerd: 
 
“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.”  
 
De setting hoger onderwijs werd voor het eerst opgenomen in de 
indicatorenbevraging van 2019. De resultaten daarvan gelden daarom alleen als 
nulmeting voor de kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen 
en universiteiten in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. 
 
 

Themaspecifieke gezondheidsbeleid: vier preventiestrategieën 
als indicatoren 
 
Het themaspecifieke gezondheidsbeleid binnen de indicatorenbevraging krijgt vorm 
op basis van de thema’s die relevant zijn binnen elke setting uit de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025. Binnen de setting werden 
alle thema’s uit deze gezondheidsdoelstelling opgenomen (voeding, beweging, 
sedentair gedrag, tabak, alcohol en illegale drugs) evenals mentaal welbevinden. 
 
Voor elk gezondheidsthema wordt de kwaliteit van het themaspecifieke 
gezondheidsbeleid gemonitord aan de hand van vier preventiestrategieën: educatie, 
omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Deze strategieën 
worden het best toegepast op verschillende niveaus, zoals het individu en de 
onderwijscontext. De niveaus en strategieën vormen samen een gezondheidsmatrix.  
 
Bij educatie informeer je en sensibiliseer je de einddoelgroep (hier: studenten) en 
intermediairs (hier: personeel) over een gezonde leefstijl en versterk je hun 
competenties  (kennis, vaardigheden en attitudes) via informeren, het trainen van 
competenties, en het sensibiliseren en motiveren tot een gezonde leefstijl. 



Voorbeelden van concrete acties zijn een infosessie die wordt gegeven, een folder die 
wordt uitgedeeld of een sensibiliseringscampagne. 
 
Omgevingsinterventies hebben als doel de fysieke en sociale omgeving aan te 
pakken zodat die de gezondheid beschermt en gezond gedrag aanmoedigt. Dit omvat 
het voorzien van de nodige infrastructuur en een gezond aanbod, maar ook het 
inrichten van de omgeving. Voorbeelden van concrete acties zijn het vervangen van 
een snoepautomaat door een aanbod van gezonde dranken en tussendoortjes of het 
verwijderen van asbakken in openbare ruimten. 
 
Afspraken en regels scheppen duidelijkheid over wat er wel/niet verwacht wordt of 
toegelaten is op vlak van gezond en ongezond gedrag. Met regels en afspraken 
worden ook ondersteunende initiatieven georganiseerd die gezond gedrag 
bevorderen of een omgeving gezond inrichten. Voorbeelden van concrete acties, op 
een hoger niveau, zijn het inroepen van een rookverbod of toelaten dat studenten 
tijdens de les water drinken. Maar ook minder formele regels of afspraken kunnen 
gemaakt worden. 
 
Zorg en begeleiding verwijst naar het organiseren en uitvoeren van vroeg-detectie 
(bv. het signaleren van motorische problemen), vroeg-interventie  (bv. ondersteuning 
bij eetmoeilijkheden) en kwaliteitsvolle doorverwijzing naar de zorg voor diegenen 
die dat nodig hebben. Concrete acties kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het 
voorzien en organiseren van extra zorg en begeleiding voor studenten met 
overgewicht. 
 
 

Algemene gezondheidsbeleid: vier succesfactoren als 
indicatoren 
 
De kwaliteit van het algemene of integrale gezondheidsbeleid wordt ingeschat aan de 
hand van vier succesfactoren: beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en 
evidence-based werken. 
 
Beleidsmatig werken omvat de integratie en verankering van gezondheid in het 
beleid, het opstellen van plannen en het selecteren van prioriteiten. 
 
Deskundigheid gaat over het opzetten van netwerken met externe partners en het 
verhogen van expertise rond gezondheid via vormingen. 
 
Betrokkenheid gaat over de participatie en het eigenaarschap van de doelgroep en 
van derden met betrekking tot het gezondheidsbeleid binnen de setting (bv. via 
overlegstructuren). 
 
Evidence-based werken betreft ten slotte het uitbouwen van een gezondheidsbeleid 
volgens de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het 
omvat het verzamelen en analyseren van relevante gegevens over de kwaliteit van het 
beleid (bv. wensen en verwachtingen van studenten), procesbewaking en evaluatie 
van doelstellingen en acties.  
 

Opzet en uitvoering van de meting 
 



Om een indicatorenbevraging op een goede manier te kunnen uitvoeren, is expertise 
over de bestudeerde setting noodzakelijk. Deze kennis helpt namelijk bij het 
bepalen van de inhoud van de bevraging (bv. het opstellen van relevante vragen en 
antwoordmogelijkheden en het gebruik van vakjargon) alsook de manier waarop de 
bevraging kan worden uitgevoerd (bv. keuze van de meest geschikte contactpersoon, 
het verkrijgen van kwalitatieve contactgegevens en de implementatiekanalen). Dit is 
des te meer hier het geval, aangezien de bevraging voor hoger onderwijs voor de 
eerste keer werd opgezet. Om die expertise te verzamelen, werd er in de 
voorbereiding van de indicatorenbevraging ‘hoger onderwijs’ een werkgroep 
opgericht met daarin afgevaardigden van hogeronderwijsinstellingen die 
voornamelijk functies bekleedden in studentenvoorzieningen. Volgende 
hogeronderwijsinstellingen maakten deel uit van de werkgroep: Universiteit Gent, 
Universiteit Hasselt, LUCA School of Arts, UC Limburg, Hogeschool Vives en KU 
Leuven. Twee van de aanwezigen waren ook lid van Vlhora en VLIR. Daarnaast werden 
ook een settingexpert hoger onderwijs (vanuit Gezond Leven), experts in de thema’s 
voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak en mentaal welbevinden (vanuit Gezond 
Leven), experts in de thema’s alcohol en drugs (vanuit VAD) en een methodologische 
expert verbonden aan de indicatorenbevraging (SERV) nauw betrokken.  
 

Vragenlijst 
 
In de indicatorenbevraging hoger onderwijs werden de vragen over het 
themaspecifieke gezondheidsbeleid gestructureerd volgens de vier 
preventiestrategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg 
en begeleiding) en de vragen over het algemene gezondheidsbeleid volgens de vier 
succesfactoren (beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en evidence-
based werken). 
 
De eerste versie van de vragenlijst voor de indicatorenbevraging hoger onderwijs 
werd opgesteld door de methodologische medewerker in overleg met de werkgroep. 
Ook gaven de settingexpert hoger onderwijs en thema-experts van zowel Gezond 
Leven (voor voeding, beweging, stilzitten, tabak en mentaal welbevinden) als het VAD 
(voor alcohol en drugs) hun feedback op de vragenlijst. 
 
In een laatste fase werd de vragenlijst ook getest bij twee universiteiten en twee 
hogescholen. Omdat het gezondheidsbeleid zowel centraal als gedecentraliseerd 
georganiseerd kan worden, zorgden we hier ook voor voldoende variatie: twee 
onderwijsinstellingen gaven aan dat hun gezondheidsbeleid centraal werd 
georganiseerd, één gaf aan dat de organisatie op campusniveau werd gevoerd, en één 
gaf ten slotte aan dat dit een mix was van zowel campus-, als facultair en centraal 
niveau. Bij het testen van de vragenlijst werd, naast het invullen van de vragenlijst, 
vooral gekeken naar de relevantie en helderheid van de vragen en 
antwoordmogelijkheden, naar de leesbaarheid ervan en ten slotte naar de opbouw 
van de vragen. Bij het testen was de methodologische medewerker fysiek aanwezig, 
in tegenstelling tot de uiteindelijke bevraging die online gebeurde. 
 
 

Scores en de gezondheidsdoelstellingen 
 
Om de kwaliteit van het gevoerde themaspecifieke en algemene gezondheidsbeleid 
te kunnen kwantificeren, werden scores opgesteld door de setting- en thema-experts 



op basis van een mix van evidence-based en practice-based onderbouw en kennis. 
Alle antwoordmogelijkheden binnen een vraag kregen een score (wordt ook 
‘gewicht’ genoemd) toegewezen die aangeeft in welke mate een 
hogeronderwijsinstelling aan een bepaalde werking rond gezondheid werkt. Verder 
werd ook een gewicht toegekend aan alle vragen die werden meegeteld voor de score 
voor eenzelfde strategie of succesfactor. Op die manier kregen vragen die meer 
prototypisch of van groter belang zijn voor een degelijk themaspecifieke of algemene 
gezondheidsbeleid ook een grotere weerslag op de schaalscores per component. Ten 
slotte kregen ook de strategieën binnen elk thema en de succesfactoren binnen het 
algemene gezondheidsbeleid een gewicht toegekend (hierna ‘componentscores’ 
genoemd). 
 
De totaalscore voor het algemene gezondheidsbeleid en voor het beleid van elk 
gezondheidsthema bedraagt telkens een score op 100, terwijl de componentscores 
binnen het gezondheidsbeleid en de gezondheidsthema’s telkens op 10 worden 
uitgedrukt. De totaalscore van het algemene gezondheidsbeleid laat toe om de 
gezondheidsdoelstellingen na te gaan. Voor de setting hoger onderwijs was die als 
volgt geformuleerd: 
 
“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.”  
 
Een (themaspecifieke of algemeen) gezondheidsbeleid binnen hoger onderwijs wordt 
gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens een totaalscore van 
20 op 100 én geen enkele componentscore (zowel strategie als succesfactor) 
minder bedraagt dan 2 op 10.  
 
Hoewel deze norm laag lijkt, is ze toch weerhouden. De score mag namelijk niet 
aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 voldoende is, maar 
wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt en 80 of meer 
ideaal is. Daarbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk entiteiten (hier: 
hogeronderwijsinstellingen) boven de minimale norm te krijgen, liever dan een klein 
percentage dat de ideale situatie bereikt. Op basis van de bovenstaande minimale 
kwaliteitscriteria wordt er in de conclusie bij elk hoofdstuk dieper ingegaan op de 
mate waarin er bij de Vlaamse hogescholen en universiteiten een voldoende 
kwaliteitsvolle werking is voor elk besproken gezondheidsthema. 
 
Aangezien de resultaten van deze editie gelden als nulmeting voor de kwaliteit van 
het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen en universiteiten in Vlaanderen 
en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, zullen de scores bij de volgende editie een 
evolutie kunnen blootleggen tegenover deze editie.  
 

Populatiebevraging 
 
De volledige populatie van hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en in de 
Vlaamse Gemeenschap in Brussel werd uitgenodigd om deel te nemen aan de 
bevraging. Op 8 november 2019 bedroeg deze totale populatie 21 
hogeronderwijsinstellingen. De contactgegevens werden verkregen via het AHOVOKS 
(het agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en 
studietoelagen), waar elke universiteit en hogeschool is geregistreerd. Via een verdere 
bevraging werden de gegevens verkregen van telkens een of twee contactpersonen 



binnen elke universiteit of hogeschool. In het geval dat een respondent de vragenlijst 
invulde voor een overkoepelende instelling die eigenlijk in meerdere regio’s is 
gesplitst en ook aanschouwd wordt als meerdere instellingen binnen deze bevraging, 
dan werden dezelfde antwoorden voor de verschillende regio’s ingevoerd.  
 
Naast de contactgegevens werden ook enkele demografische gegevens, zoals de 
studentenpopulatie en het aantal vestigingen, opgevraagd via het AHOVOKS. Die 
gegevens werden dan later aan de antwoorden van de respondenten gekoppeld door 
de methodologische medewerker. 
 
 

Invulprocedure 
 
Alle contactpersonen binnen de 21 hogeronderwijsinstellingen werden via e-mail 
uitgenodigd om deel te nemen aan de indicatorenbevraging. Hierbij werd ook 
aangehaald dat zij de vragenlijst mochten doorsturen naar andere mensen die zicht 
hadden op het gezondheidsbeleid binnen de hogeschool of universiteit. Belangrijk 
hierbij was dat ze slechts één versie mochten en konden indienen per 
onderwijsinstelling.  
 
Op de startpagina van de bevraging werd benadrukt dat de anonimiteit van de 
deelnemende hogeronderwijsinstellingen gewaarborgd werd. Verder werd dit ook 
verzekerd doordat de resultaten alleen op een geaggregeerd niveau gerapporteerd 
worden. Ook konden deelnemers terecht op een FAQ-pagina of bij de 
verantwoordelijke methodologische medewerker indien hun vragen niet door deze 
FAQ beantwoord werden.  
 
Binnen de vragenlijst moesten de deelnemers elke vraag beantwoorden voor ze verder 
konden gaan. Dit om te vermijden dat bepaalde onderdelen van de vragenlijst 
systematisch zouden worden overgeslagen. Naast de mogelijkheid om te pauzeren 
tijdens het invullen van de vragenlijst, werd bij de startpagina de optie gegeven om 
de volledige vragenlijst eerst te bekijken en af te drukken. Hierdoor werd ook de 
samenwerking met andere medewerkers of het gebruik van documenten 
gefaciliteerd om zo de vragenlijst kwaliteitsvoller in te vullen. Elke voortgang binnen 
de vragenlijst werd opgeslagen, waardoor de totale respons bestaat uit een aantal 
hogeronderwijsinstellingen dat de vragenlijst volledig invulde en een aantal dat 
slechts een deel invulde. 
 

Respons 
 
Om de respons te stimuleren kon elke hogeronderwijsinstelling die de vragenlijst 
volledig invulde aanspraak maken op een bon ter waarde van €100 van Standaard 
Boekhandel, indien gewenst. Hiervoor werden deelnemingsvoorwaarden opgesteld. 
 
De vragenlijst werd opengesteld van 12/11/2019 tot en met 17/02/2020. De 
uitnodigingsmail werd verstuurd op 12/11/2019. Drie weken later, op 04/12/2019, 
werd een eerste herinneringsmail uitgestuurd naar alle hogeronderwijsinstellingen 
die de vragenlijst nog niet of slechts gedeeltelijk hadden ingevuld. Tijdens de week 
van 16/12/2019 werden de hogeronderwijsinstellingen telefonisch gecontacteerd 
met de vraag om toch nog de bevraging (verder) in te vullen. De bevraging werd 
afgesloten op 17/02/2020, waarbij 17 respondenten de vragenlijst gedeeltelijk 



invulden en15 respondenten volledig. Dat geeft een responspercentage van 71% 
voor de onderwijsinstellingen die de vragenlijst volledig invulden.  
 
Voor de berekening van de scores werden telkens alleen de 
hogeronderwijsinstellingen in rekening gebracht die het desbetreffende deel volledig 
hadden ingevuld. Voor het algemene gezondheidsbeleid en de gezondheidsthema’s 
roken, drugs en alcohol en mentaal welbevinden zijn dit 15 respondenten die deze 
delen volledig invulden. Voor de gezondheidsthema’s voeding, beweging en lang 
stilzitten, zijn dit er 16. 
 

Interpretatie van resultaten 
 
Voor de interpretatie van de data is het belangrijk om in het achterhoofd te houden 
dat de cijfers afkomstig zijn van een deel van de volledige populatie van 
hogeronderwijsinstellingen. De resultaten mogen dus met andere woorden niet 
veralgemeend worden naar de gehele populatie van hogescholen en universiteiten in 
Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. We kunnen strikt genomen niet 
volledig uitsluiten dat respondenten zich onderscheiden van non-respondenten wat 
de kwaliteit van het beleid betreft. Zo kan het zijn dat alleen de 
hogeronderwijsinstellingen die al sterk inzetten op hun gezondheidsbeleid de 
bevraging invulden. 

Beschrijving van de respondenten aan de bevraging 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de kenmerken van de deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragenlijst volledig invulden en invulden voor de 
gezondheidsthema’s voeding, beweging en stilzitten (N=16). De associatie waartoe 
de hogeronderwijsinstelling behoort (Associatie Katholieke Universiteit Leuven, 
Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, Associatie Universiteit Gent, 
Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg en Universitaire Associatie Brussel), 
wordt niet weergegeven om de anonimiteit van de respondenten te beschermen.  
  



Functie 
 
Wat is uw functie binnen de school? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemeen directeur/rector 1  6 

Directeur/diensthoofd/coördinator van de 
studentenvoorzieningen/studentenbeleid 

9  56 

Medewerker studentenvoorzieningen/studentenbeleid 4  25 

Directeur/diensthoofd/coördinator van het 
gezondheidsbeleid 

0  0 

Medewerker van het gezondheidsbeleid 3  19 

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

0  0 

Medewerker sociaal beleid/sociale dienstverlening 1  6 

Beleidsmedewerker gezondheid en welbevinden 0  0 

Coördinator/medewerker van de 
psychologische/psychosociale dienst/ 
studentenpsycholoog 

2  13 

Professor/docent 0  0 

Assistent/doctoraatstudent 0  0 

Studentenbegeleider 2  13 

Studentenarts 1  6 

Andere: 0  0 

Totaal aantal respondenten: 16 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De vragenlijst werd overwegend ingevuld door de directeur, het diensthoofd of de 
coördinator van de studentenvoorzieningen of het studentenbeleid (N=9). Een 
medewerker van de studentenvoorzieningen of het studentenbeleid vulde bij 4 
onderwijsinstellingen de vragenlijst in en bij 3 instellingen was dit een medewerker 
van het gezondheidsbeleid. Bij 2 onderwijsinstellingen vulde een coördinator, 
medewerker van de psychologische of psychosociale dienst of een 
studentenpsycholoog de vragenlijst in. De vragenlijst werd ook ingevuld door 
studentenbegeleiders (N=2), door de algemeen directeur of rector (N=1), door een 
medewerker van het sociale beleid of van de sociale dienstverlening (N=1) en ten 
slotte door een studentenarts (N=1). De overgrote meerderheid van respondenten 
vulde de vragenlijst alleen in (N=13). Bij de andere hogeronderwijsinstellingen, werd 
er telkens een beroep gedaan op één andere persoon, op twee andere personen of 
zelfs op vijf anderen. 

 



Aantal vestigingen 

 
 

 
 
 
De deelnemende hogeronderwijsinstellingen verschillen ook in het aantal vestigingen. 
De meeste onderwijsinstellingen bestaan uit twee vestigingen (N=6), gevolgd door 
één vestiging (N=5), vijf of meer vestigingen (N=3) en ten slotte vier vestigingen (N=2). 
 

 
 
 
  



Gemiddeld aantal studenten per jaar (2015-2019) 
 

 
 
Ook op het vlak van het gemiddelde aantal studenten per jaar (voor de schooljaren 
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019) verschillen de deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen van elkaar. De meeste hebben een studentenpopulatie 
van meer dan 10.000 studenten (N=7), gevolgd door een populatie van tussen de 
5.000 en 9.999 (N=6) en ten slotte minder dan 5.000 (N=3).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



Soort onderwijsinstelling 
 

 
 
 
De grote meerderheid van de invullers van de vragenlijst deed dit voor een hogeschool 
(N=13), de rest van de invullers vertegenwoordigt een universiteit (N=3).  
 
 



Onderwijsnet 

 

 
 
 
9 van de 16 deelnemende onderwijsinstellingen behoren tot het vrij gesubsidieerd 
onderwijs. De overige 7 behoren tot de categorie ‘andere’.  

  



Algemene gezondheidsbeleid 
 
Een succesvol preventief gezondheidsbeleid binnen de Vlaamse hogescholen en 
universiteiten hangt af van verschillende zaken. En een aantal factoren kan daarbij de 
slaagkansen van het gezondheidsbeleid verhogen. Die factoren noemen we de 
succesfactoren: samen vormen ze het algemene gezondheidsbeleid.  

Totaalscore voor het algemene gezondheidsbeleid 
 
De totaalscore voor het algemene gezondheidsbeleid wordt gevormd door de 
componentscores (= succesfactoren uit de gezondheidsmatrix, nl. beleidsmatig 
werken, betrokkenheid, deskundigheid en evidence-based werken) op te tellen, waarbij 
het onderdeel beleidsmatig werken het zwaarst doorweegt binnen het totaal. De 
exacte gewichten per component zijn: beleidsmatig werken 40%, betrokkenheid 20%, 
deskundigheid 20% en evidence-based werken 20%. 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen rond het algemene gezondheidsbeleid 
invulden, de gemiddelde totaalscore (op 100), de mediaan- en standaardafwijking en 
de minimum- en maximumscore. 
 
N 15 
Gemiddelde 53,90 
Mediaan 52,42 
Standaardafwijking 15,97 
Minimum 28,88 
Maximum 74,74 

 
In onderstaande histogram zie je de verdeling van de totaalscores van het algemene 
gezondheidsbeleid volgens het aantal hogeronderwijsinstellingen. De figuur 
daaronder weerspiegelt een staafdiagram waarin de verdeling gegroepeerd werd in 
score-intervallen van 10 punten. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  



Score voor de succesfactor beleidsmatig werken 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent beleidsmatig werken invulden, de 
gemiddeld score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 
beleidsmatig werken.  
 
N 15 
Gemiddelde 6,26 
Mediaan 6,34 
Standaardafwijking 1,71 
Minimum 3,12 
Maximum 8,48 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  



Vragen met betrekking tot de succesfactor beleidsmatig 
werken  
 
De componentscore beleidsmatig werken wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. De vragen met betrekking tot de beleidsdocumenten werden 
herwerkt in staafdiagrammen om de leesbaarheid te verhogen.  
 

 
 

 
 
 
De afspraken en regels omtrent gezondheidsthema’s zitten voor bijna elke 
deelnemende universiteit en hogeschool verankerd in zowel een schriftelijk 
reglement, zoals een tuchtreglement, huishoudelijk reglement of gedragscode (N=14) 
als een schriftelijk plan, zoals een globaal preventieplan of visietekst (N=13). 
  



 
 

 
 

Wanneer we deze twee beleidsdocumenten overlopen, zien we dat in het schriftelijke 
reglement vooral aandacht wordt besteed aan alcohol (N=11) en roken (N=10), en iets 
minder aan beweging (N=5), mentaal welbevinden (N=6) en drugs (N=6). Over voeding 
en lang stilzitten zijn er nergens afspraken of regels verankerd in een schriftelijk 
reglement.  
 



In het schriftelijk plan zien we een heel andere verdeling. Hierbij wordt meer aandacht 
besteed aan regels en afspraken rond beweging (N=10) en mentaal welbevinden 
(N=8), en ook het thema voeding is soms opgenomen (N=6). Afspraken en regels rond 
roken (N=4), alcohol (N=4) en drugs (N=2) worden, in tegenstelling tot het schriftelijke 
reglement, minder vaak opgenomen. Ten slotte werd het thema lang stilzitten 
opgenomen binnen 1 hogeronderwijsinstelling in een schriftelijk plan (N=1). 
  



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

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 15  100 

Nee 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
- Aan welk(e) aspect(en) van de werking rond gezondheid heeft uw 

hogeschool/ universiteit financiële middelen besteed? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Consultancy/ondersteuning door externen 11  73 

Personeelsleden aanwerven/aanstellen in een functie rond 
preventieve gezondheidszorg (bv. diëtist of algemeen 
gezondheidsexpert) 

9  60 

Vorming of nascholing (bv. nascholing voor medewerker 
studentenvoorzieningen) 

13  87 

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

10  67 

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

10  67 

Fysieke voorzieningen (bv. infrastructuur in aula’s of 
bibliotheek, fietsenstalling of fruitautomaten) 11  73 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Elke deelnemende hogeronderwijsinstelling spendeerde al financiële middelen aan 
een werking rond gezondheid, of aan (een van) de gezondheidsthema’s (N=15). 
Hierbij werd vooral geïnvesteerd in vorming of nascholing van personeel (N=13), en 
iets minder, maar nog steeds veel, in consultancy of ondersteuning door externen 
(N=11), in fysieke voorzieningen, zoals infrastructuur in aula’s of bibliotheken, 
fietsenstallingen of fruitautomaten (N=11), in materiaal en campagnes of acties, zoals 
affiches of werkpakketten (N=10), in niet-fysieke voorzieningen, zoals het organiseren 
van een gezondheidsevenement of het voorzien van extra budget om gezonde opties 
goedkoper of gratis aan te bieden (N=10) en in het aanwerven of aanstellen van 
personeelsleden in een functie rond preventieve gezondheidszorg (N=9). 



- Op welke van de volgende overlegmomenten binnen de 
hogeschool/universiteit is er een terugkerend agendapunt geweest rond 
gezondheid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

3  20 

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

12  80 

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

10  67 

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

3  20 

Algemeen overlegorgaan op campusniveau (bv. 
studentenvoorziening van een campus) 7  47 

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(’s) op 
hogeschool-/universiteitsniveau 

8  53 

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(’s) op 
faculteitsniveau 0  0 

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(’s) op 
campusniveau 

1  7 

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(’s) op 
regionaal niveau 

4  27 

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(’s) op 
opleidingsniveau 

0  0 

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(’s) op 
klasniveau 

0  0 

Specifieke werkgroep rond gezondheidsthema(’s) op ander 
niveau 

0  0 

Studentenraad/studentencommissie 6  40 

Er is geen agendapunt rond gezondheid geweest op een 
overlegmoment. 

0  0 

Andere: (vul in) ... 1  7 

Ik weet het niet. 3  20 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere overlegmomenten Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
CPBW 1 7% 

 



Bij 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen is er al een terugkerend agendapunt 
geweest rond gezondheid. De overige drie instellingen gaven aan dat ze dit niet 
weten. Bij degene waar dit wel het geval is, wordt gezondheid vaak geagendeerd op 
het centrale beleids- of overlegorgaan voor studentenvoorzieningen of -beleid, zoals 
de Stuvo of de sociale raad (N=12) of op een ander centraal beleids- of overlegorgaan, 
zoals van de dienst sportvoorzieningen, raad voor gezondheidsbevordering of cel 
infrastructuur (N=10). Op een algemeen overlegorgaan op campusniveau, zoals de 
studentenvoorziening van een campus (N=7) wordt gezondheid iets minder vaak 
geagendeerd, en op faculteitsniveau, zoals op de faculteitsraad, gebeurt dit alleen bij 
3 van de hogeronderwijsinstellingen (N=3). Hetzelfde geldt voor hogere bestuur- of 
overlegorganen, zoals de raad van bestuur, het directiecollege of de universiteitsraad: 
bij slechts een aantal komt gezondheid op de agenda terecht (N=3). Wanneer we dan 
kijken naar specifieke werkgroepen rond gezondheidsthema’s, komen die het meest 
frequent voor op hogeschool- of universiteitsniveau (N=8), in veel mindere mate op 
regionaal niveau (N=4) en slechts bij 1 onderwijsinstelling op campusniveau (N=1). 
Een werkgroep op faculteits-, campus- of ander niveau kwam nergens voor. Verder 
werd gezondheid bij 6 onderwijsinstellingen ook geagendeerd op de studentenraad 
of studentencommissie (N=6). Ten slotte gaf 1 hogeronderwijsinstelling nog een extra 
mogelijkheid, namelijk op de CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het 
Werk) (N=1). 
  



- Rond welk(e) gezondheidsthema(’s) is er een agendapunt geweest op het 
overleg? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 12  100 

Beweging 6  50 

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) 1  8 

Roken 5  42 

Alcohol 11  92 

Illegale drugs 7  58 

Mentaal welbevinden en veerkracht 11  92 

Algemeen gezondheidsbeleid 7  58 

Geen van bovenstaande 0  0 

Voor een ander gezondheidsthema: (vul in) … 2  17 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Andere thema’s Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Seksuele gezondheid 2 13% 

 
Wanneer we dan kijken naar de specifieke inhoud van het overleg rond gezondheid, 
kwam gezonde voeding aan bod bij iedere deelnemende hogeronderwijsinstelling die 
aangaf dat gezondheid een terugkerend agendapunt was op een overleg (N=12). Ook 
alcohol (N=11) en mentaal welbevinden (N=11) waren populaire agendapunten. 
Verder kwamen bij ongeveer de helft ook illegale drugs (N=7), het algemene 
gezondheidsbeleid (N=7), beweging (N=6) en roken (N=5) aan bod. Minder lang 
stilzitten kwam slechts bij 1 hogeronderwijsinstelling aan bod op een overlegmoment 
(N=1). Ten slotte werd ook het thema seksuele gezondheid aangegeven als bijkomend 
thema op een overleg (N=2). 

 

 

 

 
  



- Op basis waarvan kiest uw hogeschool/universiteit doelstellingen 
binnen de werking rond gezondheid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

9  60 

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

9  60 

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

7  47 

Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit rook- of 
alcoholverbod) 7  47 

Op basis van aanbevelingen van de overheid (Vlaams of 
provinciaal) 

5  33 

Op basis van aanbevelingen van het beleidskader van 
hogeschool/universiteit 8  53 

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

9  60 

Geen van bovenstaande 0  0 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De basis waarop de doelstellingen binnen de werking rond gezondheid worden 
gekozen, is zeer gevarieerd. De meest populaire manieren zijn op basis van 
(verzamelde) beschikbare gegevens over de gezondheidsproblematieken bij de 
studenten (N=9), (verzamelde) beschikbare gegevens over de wensen en 
verwachtingen van studenten met betrekking tot gezondheid (N=9), en aanbevelingen 
geformuleerd door externen, zoals een expertisecentrum of het stadsbestuur (N=9). 
Iets minder vaak worden de doelstellingen gekozen op basis van aanbevelingen van 
het beleidskader van de hogeschool of universiteit (N=8), op basis van de 
beginsituatie van de onderwijsinstelling en meer bepaald wat er ontbreekt om te 
kunnen spreken van een gezondheidsbeleid (N=7), en op basis van wettelijke 
richtlijnen, zoals een rook- of alcoholverbod (N=7). De doelstellingen worden ten 
slotte het minst vaak gekozen op basis van aanbevelingen van de overheid (Vlaams 
of provinciaal) (N=5). 

 

 

  



Score voor de succesfactor betrokkenheid 
 
In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen dat de vragen omtrent betrokkenheid invulden, de 
gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 
betrokkenheid.  
 
 
N 15 
Gemiddelde 4,36 
Mediaan 4,01 
Standaardafwijking 2,40 
Minimum 0,71 
Maximum 9,29 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  



Vragen met betrekking tot de succesfactor betrokkenheid 
 
De componentscore betrokkenheid wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 

- Hoe zijn studenten betrokken bij het gezondheidsbeleid? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Adviseren van de werking rond gezondheid (bv. advies 
geven over hoe een nieuw gezondheidsproject opgestart 
kan worden) 

10  67 

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

2  13 

Uitvoeren van de werking rond gezondheid 3  20 

Evalueren van de werking rond gezondheid 9  60 

Studenten worden niet betrokken bij het 
gezondheidsbeleid. 

1  7 

Andere: (vul in) … 1  7 

Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Andere manier Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Studenten geven input op Stuvo-raad 1 7% 

 

Bij 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen worden studenten op verschillende 
manieren betrokken bij het gezondheidsbeleid. 2 onderwijsinstellingen gaven aan dat 
ze dit niet weten, en bij 1 werden studenten op geen enkele manier betrokken. 
Studenten worden het meest betrokken bij het gezondheidsbeleid door advies te 
geven over de werking rond gezondheid, zoals advies geven over hoe een nieuw 
gezondheidsproject opgestart kan worden (N=10). Ook worden zij bij veel 
onderwijsinstellingen gevraagd om de werking te evalueren (N=9). Het komt minder 
frequent voor dat studenten betrokken worden bij het plannen, zoals plannen hoe 
een project uitgevoerd zal worden (N=2) en bij het uitvoeren (N=3) van de werking 
rond gezondheid. Ten slotte gaf 1 onderwijsinstelling bijkomend aan dat studenten 
input geven op de Stuvo-raad. 

 

  



- Hoe zijn leidinggevenden (directie, leden raad van bestuur) betrokken bij 
het gezondheidsbeleid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Adviseren van de werking rond gezondheid (bv. advies 
geven over hoe een nieuw gezondheidsproject opgericht 
kan worden) 

9  60 

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

7  47 

Uitvoeren van de werking rond gezondheid 4  27 

Evalueren van de werking rond gezondheid 8  53 

Leidinggevenden zijn niet betrokken bij het 
gezondheidsbeleid. 

1  7 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Ook leidinggevenden, zoals de directie of leden van de raad van bestuur worden bij 
12 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen betrokken bij het 
gezondheidsbeleid. Bij 1 hogeronderwijsinstelling worden ze niet betrokken, bij de 
twee andere gaf de onderwijsinstelling aan dit niet te weten. Bij de meeste 
hogescholen en universiteiten adviseren zij over de werking van gezondheid (N=9) of 
evalueren ze deze werking (N=8). Bij veel instellingen worden zij ook betrokken bij 
het plannen (N=7). Bij het uitvoeren van de werking worden leidinggevenden slechts 
bij enkele onderwijsinstellingen betrokken (N=4). 

 

  



- Communiceert uw hogeschool/universiteit over het beleid of de acties 
rond gezondheid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, wij communiceren naar de personeelsleden. 12  80 

Ja, wij communiceren naar de studenten. 14  93 

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

5  33 

Wij communiceren niet over onze werking rond 
gezondheid. 

1  7 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

1 deelnemende hogeronderwijsinstelling communiceert niet over het beleid of de 
acties rond gezondheid. De overige 14 communiceren allemaal naar de studenten 
hieromtrent, en ook naar personeelsleden communiceren ze vaak (N=12). De 
communicatie naar derden, zoals ouders, overheidsorganisaties of het stadsbestuur, 
komt minder vaak voor (N=5). 

 

  



- Hoe communiceert uw hogeschool/universiteit over het beleid of de 
acties rond gezondheid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Mondeling voor of na de lessen 3  21 

Via flyers, affiches, folders of brochures 10  71 

Via overlegorganen tussen studenten en beleidswerkers 
(bv. studentenraad) 

10  71 

Via de website van de hogeschool/universiteit 9  64 

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

12  86 

Op info- of onthaaldagen voor nieuwe studenten 7  50 

Via een andere bijeenkomst met studenten 1  7 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wanneer er gecommuniceerd wordt, gebeurt dit het meest via het intranet, zoals een 
digitaal platform, of via andere communicatiekanalen, zoals apps, sociale media, tv-
schermen of een studentenblad (N=12). Daarnaast worden ook vaak flyers, affiches, 
folders of brochures gehanteerd (N=10) en wordt er ook gecommuniceerd via 
overlegorganen tussen studenten en beleidswerkers, zoals de studentenraad (N=10) 
en via de website van de hogeschool of universiteit (N=9). Op info- of onthaaldagen 
voor nieuwe studenten komen acties of het beleid rond gezondheid ook aan bod 
(N=7). Minder vaak gebeurt het rechtstreeks mondeling voor of na de lessen (N=3) of 
via een andere bijeenkomst met studenten (N=1). 

 
  



- Op welke wijze werden deze gegevens (problematieken, wensen en 
verwachtingen) verzameld door uw hogeschool/universiteit? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via eigen bevraging van studenten 12  86 

Via overlegmomenten (bv. studentenraad) 10  71 

Via individuele meldingen (bv. e-mail) 6  43 

Via interne deskundigen (bv. bundeling van topics uit 
medische dossiers van studenten bij studentenartsen) 

4  29 

Via externe deskundigen (bv. VAD) 10  71 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De doelstellingen voor de werking rond gezondheid worden bij 14 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen geformuleerd 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, of op basis van de eigen beginsituatie, en meer 
bepaald wat er ontbreekt om te kunnen spreken van een gezondheidsbeleid op eigen 
hogeschool of universiteit (zie hoofdstukken beleidsmatige aanpak en evidence-based 
werken). Deze drie bronnen van gegevens worden via verschillende manieren 
verzameld. Bij de meeste hogeronderwijsinstellingen worden studenten bevraagd 
(N=12), worden ze via overlegmomenten, zoals de studentenraad, vergaard (N=10) of 
worden externe deskundigen, zoals van de VAD, ingeschakeld (N=10). Iets minder 
frequent worden individuele meldingen, zoals via e-mail, gebruikt (N=6) of wordt een 
beroep gedaan op interne deskundigen die zich onder andere kunnen beroepen op 
de medische dossiers van studenten (N=4). 

 

  



Score voor de succesfactor deskundigheid 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent deskundigheid invulden, de 
gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 
deskundigheid.  
 
 
N 15 
Gemiddelde 4,89 
Mediaan 4,81 
Standaardafwijking 1,31 
Minimum 2,40 
Maximum 6,98 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  



Vragen met betrekking tot de succesfactor deskundigheid 
 
De componentscore deskundigheid wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. De vragen met betrekking tot samenwerking met partners 
werden herwerkt tot staafdiagrammen en in tabellen gegoten om de leesbaarheid te 
verhogen. 
 

 
 
 
Wanneer we kijken naar de partners waarmee de deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen samenwerken voor een of meerdere gezondheidsthema’s, 
dan zien we dat elke onderwijsinstelling samenwerkt met een interne deskundige 
rond het gezondheidsthema, zoals een diëtist of kinesist (N=15), en met een externe 
deskundige of expertisecentrum, zoals De Sleutel (N=15). Veel onderwijsinstellingen 
doen ook een beroep op eigen studenten of academisch personeel, zoals de 
studentenarts (N=13), op andere hogeronderwijsinstellingen (N=13) of op de 
gemeente of stad (N=13). Daarnaast zijn andere externe experts, zoals de huisarts, 
zorgprofessionals of ziekenhuizen (N=12), mutualiteiten (N=11), preventiewerkers, 
bv. van de CGG3 (N=11) en de lokale politie4 (N=11) ook belangrijke partners. 
Welzijnsorganisaties, zoals OCMW’s of wijkgezondheidscentra (N=9), het Lokaal 
GezondheidsOverleg (Logo’s) (N=7) en vrijetijdsorganisaties en verenigingen (N=7) 
blijken iets minder frequent voor te komen als partner. Ten slotte gaven de 
onderwijsinstellingen zelf nog verscheidene partners aan waarmee ze samenwerkten 
(N=5) (zie verder). Namelijk: de dienstverlener (cateraar), Gezond Leven, opleidingen 
en onderzoekscentra, voor het thema voeding, Brik, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, Sportraad Universitaire Associatie BXL, Algemene 

 
3 Alleen voor de thema’s roken, alcohol, drugs en mentaal welbevinden.  
4 Enkel voor de thema’s alcohol en drugs.  



Vergadering Studentensport Vlaanderen voor het thema beweging, de Vlaamse 
Vereniging van Studenten voor het thema mentaal welbevinden, en ten slotte de 
preventieadviseur van personeel voor het thema roken. 



Met wie werkt uw hogeschool/universiteit samen voor de volgende thema’s? (N=15) 
 

 Interne 
deskundige 

Eigen 
studenten 

Andere HO-
instellingen 

Externe 
deskundige 

Andere 
externe 

Logo Welzijn Vrije tijd Mutuali-
teiten 

Gemeente Preventie-
werkers 

Politie Andere 

Voeding 8 8 7 2 0 5 2 3 6 1 / / 4 

Beweging 5 8 12 4 1 4 0 4 5 8 / / 1 

Lang 
stilzitten 

2 4 1 0 1 0 1 0 0 0 / / 0 

Mentaal 
welbevinden 

14 9 12 14 10 6 8 4 4 7 7 / 1 

Roken 2 2 3 3 3 3 0 0 1 0 3 / 2 

Alcohol 6 9 4 11 4 3 2 2 1 5 8 6 0 

Drugs 5 6 4 15 7 3 2 1 1 6 6 9 0 
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Wanneer we dan dieper ingaan op de partner per thema afzonderlijk, zien we dat voor 
het thema voeding er vooral met interne voedingsdeskundigen (N=8), zoals een 
diëtist, met eigen studenten of academisch personeel (N=8) of met andere 
universiteiten of hogescholen (N=7) wordt samengewerkt. 
 
Voor het thema beweging werkt de grote meerderheid vooral samen met andere 
hogeronderwijsinstellingen (N=12), met eigen studenten of academisch personeel 
(N=8) en met de gemeente of stad (N=8).  
 
Lang stilzitten is het thema waarbij het minst wordt samengewerkt met partners. 
Wanneer dat al gebeurt, gebeurt dit vooral met eigen studenten of academisch 
personeel (N=4).  
 
Voor mentaal welbevinden wordt in grote mate samengewerkt met interne (N=14) of 
met externe deskundigen (N=14) gespecialiseerd in mentaal welbevinden, maar ook 
met andere hogeronderwijsinstellingen (N=12) en welzijnsorganisaties (N=8). 
 
Rond roken is er niet 1 partner die in het oog springt en liggen de frequenties overal 
lager dan 4. Alleen met welzijnsorganisaties, vrijetijdsorganisaties en verenigingen en 
met de gemeente of stad wordt nergens samengewerkt.  
 
Voor een samenwerking rond alcoholproblematiek bij studenten, wordt vooral een 
beroep gedaan op externe deskundigen of een expertisecentrum gespecialiseerd in 
alcoholproblematiek (N=11), op eigen studenten of academisch personeel (N=9) en 
op preventiewerkers (N=8).  
 
Rond het thema drugproblematiek bij studenten, werkt elke hogeronderwijsinstelling 
samen met een externe deskundige of een expertisecentrum gespecialiseerd in 
drugproblematiek (N=15), maar ook de politie is een frequente partner (N=9). 
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Wanneer er wordt samengewerkt met een partner, zij het voor een of voor meerdere 
gezondheidsthema’s, beroept elke deelnemende hogeronderwijsinstelling op een 
partner om informatiemateriaal aan te reiken, zoals pakketten, websites of brochures 
(N=15), voor infosessies, workshops, debatten en opleidingen voor studenten (N=15) 
en om de onderwijsinstelling te begeleiden bij het uitbouwen van een beleid rond een 
bepaald gezondheidsthema (N=15). Verder verwijzen de meeste universiteiten en 
hogescholen ook door naar partners (N=13), maken ze gebruik van hun 
accommodatie en infrastructuur (N=13), werken ze samen aan een 
onderzoeksproject, zoals een behoeftebevraging bij studenten (N=12) en wordt er 
een beroep gedaan op een partner voor het verkrijgen van financiële middelen of 
subsidies (N=9). Veel minder komt het voor dat partners onderwijsinstellingen totaal 
intensief begeleiden bij de uitwerking van een project (N=4). Ten slotte gaven de 
onderwijsinstellingen zelf nog een paar andere zaken aan waarvoor er werd 
samengewerkt (N=4). Voor het thema voeding wordt er samengewerkt voor 
eindwerken en stages, en voor de implementatie voor het nudgen van gezonde 
voeding. Ook rond beweging gebeurt dit voor het begeleiden van eindwerken en 
stages, en ten slotte voor de thema’s drug- en alcoholproblematiek bij studenten, 
doen hogeronderwijsinstellingen een beroep op partners voor het uitwerken van 
preventieve campagnes. 
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Waarvoor werkt uw hogeschool/universiteit samen voor de volgende thema’s? (N=15) 
 Informatie-

materiaal 
Door- 
verwijzen 

Info-
sessies 

Onderzoeks-
project 

Financieel Accom-
modatie 

Begeleiding 
beleid 

Totale 
begeleiding 

Andere 

Voeding 10 3 3 5 1 1 11 1 4 

Beweging 11 6 6 3 8 13 6 3 2 

Lang 
stilzitten 

4 2 4 3 1 2 2 1 0 

Mentaal 
welbevinden 

14 13 13 7 3 2 9 2 0 

Roken 5 6 3 2 0 0 5 0 0 

Alcohol 11 10 9 8 1 0 10 0 2 

Drugs 13 11 8 6 1 0 10 0 2 
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Als we dieper ingaan op de zaken waarvoor hogeronderwijsinstellingen juist 
samenwerken met partners voor elk thema afzonderlijk, zien we dat veel instellingen 
voor voeding een beroep doen op partners om begeleid te worden bij het uitbouwen 
van een beleid rond gezonde voeding (N=11) en voor het aanreiken van 
informatiemateriaal (N=10).  
 
Voor het gebruik van accommodatie en infrastructuur (N=13), informatiemateriaal 
(N=11) en voor het verkrijgen van financiële middelen en subsidies (N=8) rond 
beweging wordt er bij veel hogescholen en universiteiten een beroep gedaan op 
partners.  
 
Bij lang stilzitten zagen we al dat er niet veel hogeronderwijsinstellingen een beroep 
doen op partners. Wanneer dat wel gebeurt, is dit voornamelijk voor 
informatiemateriaal (N=4) en het organiseren van infosessies, workshops, debatten 
of voor het uitnodigen van gastsprekers of deskundigen (N=4). 
 
Wat betreft mentaal welbevinden werken veel hogeronderwijsinstellingen samen met 
partners voor het aanreiken van informatiemateriaal (N=14) en het organiseren van 
infosessies, workshops, debatten of voor het uitnodigen van gastsprekers of 
deskundigen (N=13). Ze verwijzen ook vaak naar hen door (N=13) en doen op hen een 
beroep voor begeleiding bij het uitbouwen van een beleid rond mentaal welbevinden 
(N=9).  
 
Net zoals bij de samenwerking met partners rond roken, is er niet 1 zaak die in het 
oog springt waarvoor er wordt samengewerkt en liggen de frequenties meer verdeeld. 
De hoogste frequenties vinden we voor het doorverwijzen naar partners (N=6), voor 
het aanreiken van informatiemateriaal (N=5) en voor begeleiding bij het uitbouwen 
van een rookbeleid (N=5). 
 
Rond alcohol doen veel hogescholen en universiteiten een beroep op partners voor 
het aanreiken van informatiemateriaal (N=11), de begeleiding bij het uitbouwen van 
een beleid rond alcohol (N=10), het organiseren van infosessies, workshops, debatten 
en opleidingen voor studenten (N=9). Ook wordt er naar partners doorverwezen 
(N=10) en meegewerkt aan een onderzoeksproject (N=8). 
 
Ten slotte wordt er voor het thema drugs vooral met partners samengewerkt voor het 
aanreiken van informatiemateriaal (N=13), voor begeleiding bij het uitbouwen van een 
beleid rond drugs (N10), voor infosessies, workshops, debatten en opleidingen voor 
studenten (N=8) en wordt er naar hen doorverwezen (N=11). 
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- Wie heeft in uw hogeschool/universiteit een extra vorming/nascholing 
gevolgd om te werken rond gezondheid? Hiermee bedoelen we 
sleutelfiguren binnen uw hogeschool/universiteit die er hun kennis vertalen 
naar gezondheidsacties. 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Directielid 1  7 

Medewerker/diensthoofd/coördinator/directeur van 
studentenvoorzieningen/studentenbeleid 

13  87 

Medewerker/diensthoofd/coördinator/directeur van het 
gezondheidsbeleid 

2  13 

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

3  20 

Beleidsmedewerker gezondheid en welbevinden 3  20 

Coördinator/medewerker van de 
psychologische/psychosociale 
dienst/studentenpsycholoog 

9  60 

Studentarts 3  20 

Interne diëtist 2  13 

Interne bewegingscoach 2  13 

Studentenbegeleider 9  60 

Lesgevers/docenten/profs 1  7 

Student(en) 2  13 

Er heeft niemand een extra vorming/nascholing gevolgd. 0  0 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Binnen elke deelnemende hogeronderwijsinstelling heeft er minstens één persoon een 
extra vorming of nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid. Meestal gebeurt 
dit door een medewerker, diensthoofd, coördinator of directeur van 
studentenvoorzieningen of het studentenbeleid (N=13), maar ook een coördinator of 
medewerker van de psychologische of psychosociale dienst of een 
studentenpsycholoog (N=9) en een studentenbegeleider (N=9) hebben binnen een 
meerderheid van de hogescholen of universiteiten een extra vorming of nascholing 
gevolgd. Sporadisch gebeurde dit ook door een directielid (N=1), een medewerker, 
diensthoofd, coördinator of directeur van het gezondheidsbeleid (N=2) of van het 
sociaal beleid of sociale dienstverlening (N=3), door een beleidsmedewerker 
gezondheid en welbevinden (N=3), een studentenarts (N=3), een interne diëtist (N=2), 
een interne bewegingscoach (N=2), door lesgevers, docenten of professoren (N=1) of 
door studenten (N=2). 
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- Voor welk(e) gezondheidsthema('s) volgde minstens één persoon een 
extra vorming/nascholing om te werken rond gezondheid in uw 
hogeschool/universiteit? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 11  73 

Beweging 6  40 

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) 2  13 

Roken 5  33 

Alcohol 9  60 

Illegale drugs 9  60 

Mentaal welbevinden en veerkracht 15  100 

Algemeen gezondheidsbeleid 4  27 

Geen van bovenstaande 0  0 

Voor een ander gezondheidsthema: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Binnen elke deelnemende hogeronderwijsinstelling gebeurde de vorming of 
nascholing rond mentaal welbevinden en veerkracht (N=15), maar ook het thema 
gezonde voeding is populair (N=11). Verder werd er binnen iets meer dan de helft van 
de onderwijsinstellingen een vorming gevolgd rond alcohol (N=9) en illegale drugs 
(N=9). Verder kwamen ook beweging (N=6), roken (N=5) en het algemene 
gezondheidsbeleid (N=4) aan bod. Ten slotte gebeurde een vorming of nascholing 
rond lang stilzitten het minst frequent binnen de onderwijsinstellingen (N=2). 
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Score voor de succesfactor evidence-based werken 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent evidence-based werken invulden, 
de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 
evidence-based werken.  
 
N 15 
Gemiddelde 5,18 
Mediaan 5,55 
Standaardafwijking 2,40 
Minimum 1,11 
Maximum 10,00 
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Vragen met betrekking tot de succesfactor evidence-based 
werken  
 
De componentscore evidence-based werken wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 

- Evalueert uw hogeschool/universiteit haar werking rond gezondheid? 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, we evalueren het gehele gezondheidsbeleid. 3  20 

Ja, we evalueren specifieke acties. 9  60 

Nee, we voeren geen evaluatie uit. 1  7 

Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen evalueren hun werking rond 
gezondheid. De meeste evalueren specifieke acties (N=9), maar enkele evalueren ook 
het gehele gezondheidsbeleid (N=3). Ten slotte voert 1 hogeschool of universiteit 
geen evaluatie uit, en weten 2 onderwijsinstellingen het niet. 
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- Op basis waarvan kiest uw hogeschool/universiteit doelstellingen 
binnen de werking rond gezondheid? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

9  60 

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

9  60 

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

7  47 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De volgende vraag rond de basis waarop de doelstellingen binnen de werking rond 
gezondheid gekozen worden, kwam al aan bod bij beleidsmatige aanpak. Maar hier 
wordt er alleen gefocust op de eerste drie opties omdat deze de component evidence-
based werken weerspiegelen, i.e. het verzamelen en analyseren van relevante 
gegevens (zie ‘Algemeen gezondheidsbeleid: vier succesfactoren als indicatoren’ in 
de inleiding).  

9 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen kiezen hun doelstelling op 
basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de gezondheidsproblematieken bij 
de studenten (N=9) en op basis van de wensen en verwachtingen van studenten met 
betrekking tot gezondheid (N=9). Ten slotte baseert iets minder dan de helft van de 
onderwijsinstellingen zich op de eigen beginsituatie, en meer bepaald wat er 
ontbreekt om te kunnen spreken van een gezondheidsbeleid (N=7). 
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Conclusie voor het algemene gezondheidsbeleid 
 
Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Met de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 wordt meer specifiek 
beoogd dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse 
hogescholen en universiteiten specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 
“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.” We onderscheiden 
vier verschillende succesfactoren die het gezondheidsbeleid naar studenten toe 
meer kans op slagen geven. Deze zijn beleidsmatig werken, zorgen voor 
betrokkenheid, inzetten op deskundigheid, en evidence-based werken. 
 
Omdat de setting hoger onderwijs voor het eerst opgenomen werd in de 
indicatorenbevraging van 2019, gelden deze resultaten alleen als nulmeting voor de 
kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen en universiteiten 
in Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Er kan dus ook geen 
vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 
gezondheidsbeleid is binnen hoger onderwijs. Een gezondheidsbeleid binnen hoger 
onderwijs wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens een 
totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore minder bedraagt 
dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is ze toch weerhouden. De score mag 
namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 
voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt 
en 80 of meer ideaal is. Bovendien is het de bedoeling om zoveel mogelijk entiteiten 
(hier: hogeronderwijsinstellingen) boven de minimale norm te krijgen, liever dan een 
klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 
 
Wat betreft het algemene gezondheidsbeleid, voeren 13 van de 15 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen een voldoende kwaliteitsvol preventief beleid, met een 
gemiddelde score van 53,90 op 100.  
 
Het opstellen van duidelijke prioriteiten, doelstellingen en planningen is belangrijk 
om gefocust te blijven en georganiseerd te werken. Beleidsmatig werken is daarom 
een eerste belangrijke voorwaarde voor een succesvol gezondheidsbeleid. Op deze 
component scoren maar liefst alle 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen 
minstens 2 op 10, met een gemiddelde score van 6,26. Dit maakt het de succesfactor 
waarop Vlaamse hogescholen en universiteiten gemiddeld het beste scoren. Het 
merendeel van de hogeronderwijsinstellingen neemt minstens één 
gezondheidsthema op in hun beleidsdocumenten, i.e. in een schriftelijk reglement of 
plan. Hierbij blijken vooral de thema’s roken, alcohol en drugs in een schriftelijk 
reglement te zijn opgenomen, terwijl de thema’s voeding, beweging en mentaal 
welbevinden vooral hun plaats vinden in een schriftelijk plan. Lang stilzitten blijkt hier 
echter de grote afwezige. Verder spendeerde iedere hogeronderwijsinstelling 
financiële middelen aan verschillende aspecten van het gezondheidsbeleid, zoals 
vorming of nascholing, consultancy of ondersteuning door externen en fysieke 
voorzieningen. Verder was er bij de meerderheid van onderwijsinstellingen een 
terugkerend agendapunt rond gezondheid, en dan vooral op een centraal 
beleidsorgaan of overleg voor studentenvoorzieningen. Hierbij kwamen vooral de 
thema’s gezonde voeding, alcohol en mentaal welbevinden en veerkracht ter sprake. 
Ten slotte kiezen de onderwijsinstellingen doelstellingen binnen het algemene 
gezondheidsbeleid op basis van verschillende manieren, vooral op basis van 
(verzamelde) beschikbare gegevens over enerzijds de gezondheidsproblematieken bij 
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de studenten, en anderzijds over de wensen en verwachtingen van studenten, maar 
ook externen worden bij veel instellingen betrokken. Zo wordt er ook gekeken naar 
aanbevelingen die geformuleerd worden door externen zoals een expertisecentrum 
of stadsbestuur. 
 
Naast beleidsmatig werken, vormt betrokkenheid van niet alleen personeel, maar ook 
van studenten en derden ook een belangrijk onderdeel van een goed 
gezondheidsbeleid. Op deze component hebben 14 van de 15 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen een score hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 
4,36. Studenten en leidinggevenden, zoals de directie of leden van de raad van 
bestuur, adviseren over en evalueren voornamelijk het gezondheidsbeleid, maar 
worden minder betrokken bij de planning en uitvoering, hetzij leidinggevenden in iets 
sterkere mate dan studenten. De meeste hogeronderwijsinstellingen betrekken 
personeelsleden en studenten ook door naar hen te communiceren omtrent het beleid 
of acties rond gezondheid. Communicatie naar derden, zoals ouders, 
overheidsorganisaties of het stadsbestuur, gebeurt echter slechts bij enkelen. De 
communicatie gebeurt voornamelijk via het intra- en internet of andere 
communicatiekanalen, via flyers, affiches, folders of brochures, of via overlegorganen 
tussen studenten en beleidswerkers. Op deze overlegorganen worden ook gegevens, 
zoals problematieken, wensen en verwachtingen omtrent gezondheid verzameld. 
Deze gegevens worden voornamelijk verzameld via een eigen bevraging van 
studenten en via externe deskundigen, zoals de VAD. 
 
Om verder een succesvol gezondheidsbeleid te kunnen uitbouwen, is inzetten op en 
het verhogen van deskundigheid belangrijk. Op deze component scoort elke 
deelnemende hogeronderwijsinstelling, net zoals bij de component beleidsmatig 
werken, hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 4,89. Deskundigheid kan 
binnengehaald worden door samen te werken met een grote verscheidenheid aan 
verschillende partners, wat elke hogeronderwijsinstelling dan ook doet. Onder andere 
voor het aanreiken van informatiemateriaal, het gebruik van accommodatie (vooral 
voor beweging) en voor begeleiding bij het uitbouwen van een beleid. Hierbij wordt 
er vooral samengewerkt met interne en externe deskundigen rond een bepaald 
gezondheidsthema, met eigen studenten, andere hogeronderwijsinstellingen, en met 
de gemeente of stad. Voor de thema’s lang stilzitten en ook roken zien we echter dat 
er met veel minder partners wordt samengewerkt. Ten slotte wordt er binnen iedere 
hogeronderwijsinstelling door minstens één persoon een extra vorming of nascholing 
gevolgd rond gezondheid. Dat is overal zo voor mentaal welbevinden en veerkracht, 
maar ook gezonde voeding, alcohol en illegale drugs komen vaak aan bod.  
 
Ten slotte is inzetten op evidence-based werken cruciaal waarbij het 
gezondheidsbeleid wordt uitgebouwd volgens de best beschikbare informatie over 
doelmatigheid en doeltreffendheid. Dat is niet alleen voor de analyse van gegevens, 
maar ook op de evaluatie van acties. Op deze component scoren 14 van de 15 
deelnemende hogeronderwijsinstellingen hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 
5,18. De meerderheid van hogeronderwijsinstellingen evalueren hun 
gezondheidsbeleid, en dan vooral de specifieke acties die gebeuren. In mindere mate 
wordt het gehele gezondheidsbeleid geëvalueerd. Ten slotte worden de doelstellingen 
binnen het gezondheidsbeleid bij de grote meerderheid ‘evidence-based’ verkregen. 
Dat gebeurt zowel op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
gezondheidsproblematieken bij studenten, op basis van de gegevens over de wensen 
en verwachtingen van studenten, alsook op basis van de eigen beginsituatie, namelijk 
wat er nog ontbreekt om te kunnen spreken van een gezondheidsbeleid binnen de 
hogeschool of universiteit. 
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Thema voeding 

Totaalscore voor het voedingsbeleid 
 
De totaalscore voor het voedingsbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 
strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken 
en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij het onderdeel 
omgevingsinterventies het zwaarst doorweegt binnen het totaal. De exacte gewichten 
per strategie zijn: educatie 15%, omgevingsinterventies 45%, afspraken en regels 25% 
en zorg en begeleiding 20%. 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen rond gezonde voeding invulden, de 
gemiddelde totaalscore (op 100), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- 
en maximumscore.  
 
N 16 
Gemiddelde 45,41 
Mediaan 44,22 
Standaardafwijking 14,64 
Minimum 24,94 
Maximum 65,66 

 
 
In onderstaande histogram zie je de verdeling van de totaalscores van het 
voedingsbeleid volgens het aantal hogeronderwijsinstellingen. De figuur daaronder 
weerspiegelt een staafdiagram waarin de verdeling gegroepeerd werd in score-
intervallen van 10 punten. 
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Score voor de strategie educatie 

 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent educatie rond gezonde voeding 
invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de 
minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van 
de scores op educatie rond voeding.  
 
 
N 16 
Gemiddelde 4,28 
Mediaan 4,05 
Standaardafwijking 2,44 
Minimum 0,48 
Maximum 9,52 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
 
De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande 
vraag.  
 
 

- Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten 
informatie gegeven over gezonde voeding? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of 
pakketten) 

9 
 

56 

Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten 
of het uitnodigen van gastsprekers of deskundigen 

4 
 

25 

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

12 
 

75 

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

7 
 

44 

Gezonde voedingsproducten promoten in de eigen 
diensten zoals 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) 

12 
 

75 

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 
 

19 

Er wordt geen informatie gegeven over gezonde voeding. 0  6 

Andere manieren: (vul in) 6 
 

38 

Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Als deel van het sport- en felke felke 
bewegingsbeleid 

1 6% 

Lokale cateraars cateren volgens het 
FLOSS-principe (fresh, local, organic, 
seasonal en sustainable) 

1 6% 

Gelabeled aanbod 2 13% 
Prijsdifferentiatie 2 13% 

 

Elke deelnemende hogeronderwijsinstelling geeft aan dat ze informatie geeft aan 
studenten omtrent gezonde voeding. Maar liefst 12 hogeronderwijsinstellingen doen 
dit via het intranet, websites of andere communicatiekanalen of ook via het promoten 
van gezonde voedingsproducten in de eigen diensten (bv. kleurcodes voor ongezonde 
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voeding, telkens N=12). Minder populair, maar nog steeds vaak voorkomend, is de 
promotie van gezonde voeding via informatiemateriaal (N=9) en via een infostand op 
activiteiten of evenementen (N=7). Het organiseren van infosessies, workshops, 
debatten of het uitnodigen van gastsprekers of deskundigen (N=4) en lesinhoud 
omtrent gezonde voeding opnemen in het curriculum van studenten (N=3) worden 
het minst gebruikt om informatie omtrent gezonde voeding te verspreiden. Verder 
reikten de respondenten zelf nog enkele antwoordopties aan: het aanbod is gelabeled 
(N=2), het verschil tussen gezonde en ongezonde voeding wordt duidelijk gemaakt 
via prijsdifferentiatie (N=2), informatie omtrent gezonde voeding werd gegeven als 
deel van het sport- en bewegingsbeleid (N=1), en de lokale cateraars cateren volgens 
het FLOSS-principe (fresh, local, organic, seasonal en sustainable) (N=1). Deze laatste 
drie antwoordopties kunnen echter ook onder de strategie omgevingsinterventies 
geplaatst worden. 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 
 
 
In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent omgevingsinterventies rond 
gezonde voeding invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op omgevingsinterventies rond voeding.  
 
 
 
N 16 
Gemiddelde 6,06 
Mediaan 4,51 
Standaardafwijking 1,00 
Minimum 4,30 
Maximum 7,45 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
 
De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen, met uitzondering van de vragen ‘Biedt uw 
hogeschool/universiteit belegde broodjes of boterhammen aan voor studenten?’ en 
‘Biedt uw hogeschool/universiteit warme maaltijden aan voor de eigen studenten?’. 
 
  

- Biedt uw hogeschool/universiteit belegde broodjes of boterhammen aan 
voor studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, vanuit eigen beheer (bv. eigen keuken) 6 
 

38 

Ja, vanuit externe firma (bv. cateraar) 14 
 

88 

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

2 
 

12 

Nee 0 
 

0 

Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Kan er bij de belegde broodjes of boterhammen (een van) volgende 
mogelijkheden verkregen worden? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Bruin, grijs of meergranenbrood 16 
 

100 

Groenten (rauw, gegrild) 16 
 

100 

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

10 
 

63 

Plantaardig beleg (bv. hummus, paprikaspread en 
notenpasta) 

16 
 

100 

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

9 
 

56 

Zonder saus 13 
 

81 

Geen van bovenstaande 0 
 

0 

Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Elke deelnemende hogeronderwijsinstelling biedt belegde broodjes of boterhammen 
aan voor studenten. De overgrote meerderheid van onderwijsinstellingen kiest voor 
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een externe firma om broodjes aan te bieden aan studenten (N=14). Iets meer dan 
één derde doet dit in eigen beheer (N=6). Deze vraag wordt enkel ter informatie 
getoond en telt niet mee voor de berekening van de componentscore 
omgevingsinterventies.  
 
Hierbij hebben de studenten een ruime keuze aan gezonde voedingsproducten. Zo 
biedt elke universiteit en hogeschool de mogelijkheid om bruin, grijs of 
meergranenbrood te eten, waarbij deze telkens belegd kunnen worden met groenten 
en plantaardig beleg. Ook is er de mogelijkheid om broodjes zonder saus te verkrijgen 
(N=13). En broodjes met fruit (N=10) en verse onbewerkte kip of kalkoen (N=9). 
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- Biedt uw hogeschool/universiteit warme maaltijden aan voor de eigen 
studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, vanuit eigen beheer (bv. eigen keuken) 6 
 

38 

Ja, vanuit externe firma (bv. cateraar) 12 
 

75 

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

2 
 

13 

Nee 0  0 

Ja, op een andere manier (vul in) ... 1 
 

6 

Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
 
Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Met restaurant UZ 1 6% 

 
 

- Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen 
aangeboden? 

Aardappelen en puree van aardappelen 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0 
 

0 

2 Eén keer per week of minder 1 
 

7 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 7 
 

50 

4 Elke dag 6 
 

43 

- Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
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Rijst, pasta, couscous 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0 
 

0 

2 Eén keer per week of minder 0 
 

0 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 5 
 

36 

4 Elke dag 9 
 

64 

- Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Vis (vet of mager) 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0 
 

0 

2 Eén keer per week of minder 4 
 

29 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 7 
 

50 

4 Elke dag 3 
 

21 

- Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wit vlees (gevogelte, bv. kip of kalkoen) 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0 
 

0 

2 Eén keer per week of minder 1 
 

7 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 10 
 

71 

4 Elke dag 3 
 

21 

- Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
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Rood vlees (bv. biefstuk of varkenslapje) 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 1 
 

7 

2 Eén keer per week of minder 2 
 

14 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 9 
 

64 

4 Elke dag 2 
 

14 

- Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

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

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0 
 

0 

2 Eén keer per week of minder 1 
 

7 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 2 
 

14 

4 Elke dag 10 
 

71 

- Ik weet het niet. 1 
 

7 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Volwaardige groenteportie (of een ½ bord) bij de warme maaltijd 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Eén keer per week of minder 0 
 

0 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 0 
 

0 

4 Elke dag 14 
 

100 

- Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
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Vers fruit als dessert 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0 
 

0 

2 Eén keer per week of minder 0 
 

0 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 0 
 

0 

4 Elke dag 14 
 

100 

- Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Gefrituurde aardappelproducten (bv. frieten of kroketten) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 2 
 

14 

2 Eén keer per week of minder 2 
 

14 

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 5 
 

36 

4 Elke dag 5 
 

36 

- Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Net zoals bij de belegde broodjes of boterhammen, biedt elke deelnemende 
universiteit en hogeschool een warme maaltijd aan voor studenten. Opnieuw kiest de 
meerderheid om dit via een externe firma aan te bieden (N=12). Deze vraag wordt 
enkel ter informatie getoond en telt niet mee voor de berekening van de 
componentscore omgevingsinterventies.  
 
Ook bij deze warme maaltijden zijn er gezonde opties beschikbaar. Bij een gezonde 
maaltijd valt een goede portie groenten bijvoorbeeld niet weg te denken. De 
hogescholen en universiteiten delen die mening duidelijk ook. Elke respondent gaf 
aan dat er elke dag een volwaardige groenteportie aangeboden wordt. Fruit is even 
populair. Studenten kunnen bij elke universiteit of hogeschool fruit nemen als dessert. 
 
Aardappelen en puree van aardappelen worden bij 6 Vlaamse universiteiten of 
hogescholen elke dag aangeboden. De helft van de onderwijsinstellingen biedt dit 
meer dan één keer per week aan, maar niet elke dag. 
 
Ook rijst, pasta of couscous staat bij 9 hogeronderwijsinstellingen dagelijks op het 
menu en bij 5 instellingen meer dan één keer per week, maar niet elke dag.  
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Vis wordt minder vaak aangeboden. 3 hogeronderwijsinstellingen geven aan elke dag 
vis aan de studenten aan te bieden. Bij 7 onderwijsinstellingen staat vis meer dan één 
keer per week op het menu. Wit vlees staat bij 3 onderwijsinstellingen elke dag op het 
menu en 10 instellingen bieden het meer dan één keer per week aan, maar niet elke 
dag. De minder gezonde en minder duurzame vleesoptie, rood vlees, wordt iets 
minder aangeboden. Bij 2 onderwijsinstellingen wordt dit elke dag aangeboden, en 
bij 9 instellingen meer dan één keer per week, maar niet elke dag. Eén 
hogeronderwijsinstelling biedt deze optie nooit aan. 
 
Studenten kunnen vaak elke dag kiezen voor een plantaardige vleesvervanger (N=10). 
In de nieuwe voedingsaanbevelingen van Gezond Leven voor 
hogeronderwijsinstellingen wordt aanbevolen om voldoende te variëren tussen 
verschillende vlees- en vissoorten en vervangproducten. Zo staat vlees bij voorkeur 
niet elke dag op het menu, vis maximaal 1 maal per week en vegetarische 
alternatieven worden idealiter gepromoot. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op 
gezonde en duurzame voedingsaanbevelingen bij de voedingsdriehoek. De 
voedingsaanbevelingen voor hogeronderwijsinstellingen van Gezond Leven waren 
nog niet bekend gemaakt bij de hogeronderwijsinstellingen op het moment van deze 
bevraging en werden pas nadien gelanceerd in juni 2020. Positief dus dat de 
meerderheid van de onderwijsinstellingen al voldoet aan deze aanbevelingen en ook 
inzet op een dagelijks vegetarisch alternatief. Dit kan mogelijk verklaard worden 
doordat deze onderwijsinstellingen vanuit duurzaamheidsvisies ook inzetten op 
acties als ‘Donderdag veggiedag’ of ‘Dagen zonder vlees’.  
 
Maar naast het gezonde aanbod kennen minder gezonde opties ook nog een plaats 
in studentenrestaurants. Zo worden gefrituurde aardappelproducten bij 5 van de 
onderwijsinstellingen elke dag aangeboden, en ook bij 5 instellingen meer dan één 
keer per week, maar niet elke dag. Bij 2 onderwijsinstellingen worden ze nooit 
aangeboden. De richtlijnen van Gezond Leven schrijven voor dat gefrituurde 
gerechten idealiter minder vaak en zeker niet dagelijks worden aangeboden. 
Onderwijsinstellingen zetten minder gezonde keuzes ook best minder in de kijker 
t.o.v. de gezonde opties die aan de hand van allerlei technieken (bv. labelen van 
gezonde opties, gezonde opties duidelijk in het zicht plaatsen …) actief gepromoot 
kunnen worden.  
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- Welke van de volgende dranken, zowel betalend als gratis, zijn altijd of 
sporadisch beschikbaar? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gratis water (bv. via waterfontein, waterreservoir of 
watertappunt) 16 

 

100 

Betalend water 15 
 

94 

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

11 
 

69 

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

12 
 

75 

Warme dranken (koffie en thee) 16 
 

100 

Verse groentesoep 16 
 

100 

(Versgeperst) fruitsap 10 
 

63 

Gesuikerde frisdranken 16 
 

100 

Light- of zero-frisdranken 16 
 

100 

Sport- of energiedranken 11 
 

69 

Geen van bovenstaande 0 
 

0 

Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
De deelnemende hogeronderwijsinstellingen bieden een ruim assortiment van 
dranken aan. Zowel gezonde als minder gezonde opties. Elke onderwijsinstelling 
biedt gratis water aan. 15 onderwijsinstellingen bieden ook betalend water aan. Dit is 
een positief resultaat gezien de aanbeveling luidt om vooral water te drinken. Het 
aanbod van water wordt dus best actief gepromoot t.o.v. de andere minder gezonde 
keuzes die ook worden aangeboden.  
 
Melk of plantaardige alternatieven met toegevoegde suiker of zoetstoffen zijn iets 
populairder (N=12) in vergelijking met hun ongesuikerde tegenhangers (N=11). 
Studenten kunnen binnen elke universiteit of hogeschool genieten van warme 
dranken, zoals koffie of thee, en van verse groentesoep.  
Ook frisdranken, zowel gesuikerde als hun light- of zero-variant, maken deel uit van 
het aanbod (N=16). Een (versgeperst) fruitsapje wordt dan weer bij minder 
onderwijsinstellingen aangeboden (N=10). Ten slotte worden sport- of 
energiedranken in 69% onderwijsinstellingen aangeboden. Deze keuzes worden best 
niet actief gepromoot zodat studenten vooral water kiezen. 
 
  



© Gezond Leven,2020 
Indicatorenbevraging 2019 – hoger onderwijs 65 

- Welke van volgende automaten staan in uw hogeschool/universiteit en 
zijn beschikbaar voor de studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Fruitautomaat (vers of verwerkt) 3 
 

19 

Snackautomaat (bv. chocoladerepen, suikerwafels of 
suikersnoep) 

16 
 

100 

Koudedrankenautomaat (bv. fruitsap of frisdranken) 16 
 

100 

Melkautomaat (bv. melk, chocomelk of drinkyoghurt) 1 
 

6 

Warme drankenautomaat (bv. koffie of warme chocomelk) 14 
 

88 

Automaat met warme maaltijden 3 
 

19 

Geen van bovenstaande 0 
 

0 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Elke universiteit of hogeschool heeft minstens één automaat staan op de campus. 
Overal vind je (helaas) een snackautomaat of koudedrankenautomaat terug. Ook 
warmedrankenautomaten zijn populair (N=14). Een melkautomaat (N=1), automaat 
met warme maaltijden (N=3) en fruitautomaten (N=3) zijn minder populair. 
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- Welke van de volgende tussendoortjes, zowel betalend als gratis, zijn 
altijd of sporadisch beschikbaar? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gratis vers fruit 8 
 

50 

Betalend vers fruit 15 
 

94 

Verse groenten 11 
 

69 

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

14 
 

88 

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

14 
 

88 

Droge koeken (bv. rijstkoeken, peperkoek of 
granenkoeken) 

13 
 

81 

(Ongezouten) noten (bv. notenmix of cashewnoten) 11 
 

69 

Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, taart en 
ander gebak, chocolade, snoeprepen, snoep, speculaas … 16 

 

100 

Zoute snacks (bv. chips of gezouten nootjes) 13 
 

81 

Geen van bovenstaande 0 
 

0 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aanta hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Om de kleine honger te stillen, bieden de deelnemende universiteiten en hogescholen 
ook tussendoortjes aan. Helaas zijn die niet altijd even gezond. Want elke 
onderwijsinstelling geeft haar studenten de mogelijkheid om koeken met chocolade, 
cake, snoeprepen enz. te kopen. De iets gezondere droge koeken worden ook bij 13 
hogeronderwijsinstellingen aangeboden. Zoute snacks zijn eveneens bij 13 
instellingen een optie. De gezondere variant, namelijk de ongezouten noten, doen het 
iets minder goed (N=11). De gezondere (ongesuikerde) en minder gezonde 
(gesuikerde) melkproducten of plantaardige alternatieven doen het even goed, 14 
hogeronderwijsinstellingen biedt deze producten aan. Verse groenten worden minder 
aangeboden, maar zijn toch nog bij 11 onderwijsinstellingen aanwezig. Ook fruit 
heeft zijn plaats: 8 onderwijsinstellingen bieden hun studenten een gratis stuk fruit 
aan en 15 onderwijsinstellingen bieden fruit aan tegen betaling. Ook bij 
tussendoortjes worden de gezonde opties zoals fruit en groenten idealiter actief 
gepromoot zodat studenten die zullen verkiezen boven de minder gezonde opties die 
ook aanwezig zijn. 
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- Welke initiatieven neemt uw hogeschool/universiteit om gezonde 
voeding bij studenten te stimuleren? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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) 

14 
 

88 

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

6 
 

38 

Nudging (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) 

15 
 

94 

Geen van bovenstaande 0 
 

0 

Andere: (vul in) ... 4 
 

25 

Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Andere initiatieven Aantal antwoorden % dat de vraag invulde  
Geen gefrituurd aanbod bij catering 1 6% 

Extra portie groenten in plaats van 
frieten/aardappelen/rijst 

1 6% 

Positionering in automaten + prijsbeleid 2 13% 

 

Een gezond aanbod installeren is een eerste belangrijke stap voor 
hogeronderwijsinstellingen. Ervoor zorgen dat de gezonde opties verkozen worden 
boven de ongezondere een tweede stap. Elke deelnemende hogeronderwijsinstelling 
neemt initiatieven om gezonde voeding bij studenten te stimuleren. Hierbij wordt 
vooral ingezet op nudging (N=15) en op het organiseren van dagen of acties waarop 
alleen gezonde voeding wordt aangeboden of het eten ervan wordt gestimuleerd 
(N=14). Slechts 6 onderwijsinstellingen richten plaatsen in waar alleen gezonde 
voeding wordt aangeboden of het eten ervan wordt gestimuleerd. Ten slotte gaven de 
onderwijsinstellingen 3 andere mogelijkheden aan: de positionering van 
voedingsmiddelen in automaten en het prijsbeleid (N=2), geen gefrituurd aanbod bij 
de catering (N=1), en ten slotte een extra portie groenten in plaats van frieten, 
aardappelen of rijst (N=1). 
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- Wordt het personeel aangemoedigd om een voorbeeldrol op te nemen 
naar studenten toe rond gezonde voeding? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er is een gezond aanbod van dranken bij recepties, 
vergaderingen … 9 

 

56 

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

6 
 

38 

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

5 
 

31 

Ja, het personeel wordt aangemoedigd om een gezonde 
lunch en gezonde tussendoortjes mee te brengen. 1 

 

6 

Nee 5 
 

31 

Ja, op volgende manier: (vul in) ... 1 
 

6 

Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Elkaar informeel aanmoedigen 1 6% 

 
Ongeveer één derde van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen zet niet in op 
de voorbeeldrol van personeel naar studenten toe rond gezonde voeding (N=5). De 
onderwijsinstellingen die dit wel deden, voorzien een gezond aanbod van dranken 
(N=9) of tussendoortjes (N=6) bij onder andere recepties en vergaderingen. In 
mindere mate wordt het personeel aangemoedigd om de gezonde keuze te maken uit 
het aanwezige aanbod (N=5) en slechts één onderwijsinstelling gaf aan het personeel 
aan te moedigen om een gezonde lunch en gezonde tussendoortjes mee te brengen. 
Ten slotte gaf één instelling ook zelf aan dat personeelsleden elkaar informeel 
aanmoedigen. 
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Score voor de strategie afspraken en regels 
 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent afspraken en regels rond gezonde 
voeding invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, 
en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de 
verdeling van de scores op afspraken en regels rond voeding.  
 
 
 
N 16 
Gemiddelde 2.,62 
Mediaan 2,31 
Standaardafwijking 2,26 
Minimum 0,00 
Maximum 7,11 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
 
De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 

- Welke van onderstaande financiële maatregelen werden door uw 
hogeschool/universiteit genomen om gezonde voeding te stimuleren? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding goedkoper of gratis maken 8 
 

50 

Minder gezonde voeding duurder maken 5 
 

31 

Groente- of fruitpakketten aan studententarief 
verkopen 

5 
 

31 

Initiatieven voor groente- of fruitpakketten financieel 
steunen 

2 
 

13 

Gezonde dranken goedkoper of gratis maken 11 
 

69 

Minder gezonde dranken duurder maken 4 
 

25 

Geen van bovenstaande 2 
 

13 

Andere: (vul in) ... 2 
 

13 

Ik weet het niet 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
 
Andere maatregelen Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Gesubsidieerd basisaanbod + gratis water 
en fruit 

2 13% 

 
 
Slechts 2 deelnemende hogeronderwijsinstellingen geven aan geen financiële 
maatregelen te nemen om gezonde voeding bij studenten te stimuleren. Maar liefst 
11 onderwijsinstellingen maken gezonde dranken goedkoper of gratis. De helft van 
de onderwijsinstellingen kiest er ook voor om gezonde voeding goedkoper of gratis 
te maken (N=8). De minder gezonde opties duurder maken kent minder aanhang: 5 
universiteiten of hogescholen geven aan dat ze minder gezonde voeding duurder 
maken, en 5 instellingen doen dat bij minder gezonde dranken. Niet enkel worden er 
financiële maatregelen genomen binnen de hogeronderwijsinstellingen, ook worden 
groente- of fruitpakketten bij 5 universiteiten of hogescholen aan studententarief 
verkocht, en worden initiatieven voor deze pakketten bij 2 onderwijsinstellingen 
financieel gesteund. 
 

-  
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- Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels om 
gezonde voeding te stimuleren bij studenten (bv. alleen water drinken 
tijdens de lessen)? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. intern 
reglement) 

0 
 

0 

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

7 
 

44 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 3 
 

19 

Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron. 0 
 

0 

Nee 9 
 

56 

Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Een regelgevend kader rond gezonde voeding bestaat bij 9 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen (nog) niet. Bij de overige 7 zitten de regels en afspraken 
echter wel opgenomen in een schriftelijk plan en bij een kleine minderheid zijn er ook 
mondelinge of impliciete afspraken (N=3). Maar de regels en afspraken zitten wel 
nergens verankerd in een schriftelijk reglement. 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 
 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent zorg en begeleiding rond gezonde 
voeding invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, 
en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de 
verdeling van de scores op zorg en begeleiding rond voeding.  
 
 
N 16 
Gemiddelde 3,44 
Mediaan 1,67 
Standaardafwijking 3,92 
Minimum 0,00 
Maximum 10,00 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  
 
De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vraag. 
 
 

- Is er ondersteuning voorzien voor studenten met bijzondere 
voedingsnoden (bv. diabetes, obesitas, overgewicht of allergieën)? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, via interne voedingsexpert (bv. diëtist) 0 
 

0 

Ja, via andere interne expert (bv. studentenarts) 0 
 

0 

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

5 
 

31 

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

1 
 

6 

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

2 
 

13 

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

3 
 

19 

Nee 6 
 

38 

Ja, via een andere manier: (vul in) … 5 
 

31 

Ik weet het niet. 0 
 

0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere manier Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Aangepaste maaltijden voorzien 1 6% 
Laagdrempelige smartphone-applicatie 
voor allergenen 

1 6% 

Via algemeen aanbod 1 6% 
Wettelijke verplichting etikettering m.b.t. 
allergenen 

2 13% 

 
 
Zes deelnemende hogeronderwijsinstellingen voorzien geen ondersteuning voor 
studenten met bijzondere voedingsnoden. Wanneer dit wel is voorzien, gebeurt dit 
vaak door doorverwijzing naar een externe voedingsexpert of expertisecentrum 
(N=5). Eén onderwijsinstelling verwijst door naar een andere externe expert, zoals een 
huisarts. Bij de doorverwijzing voorzien ook 2 onderwijsinstellingen een financiële 
tegemoetkoming. Intern wordt er echter geen ondersteuning voorzien, noch door een 
interne voedingsexpert, noch door een andere interne expert. Bij 3 
onderwijsinstellingen werd ook doorverwezen naar de laagdrempelige online 
zelfhulp. 
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Conclusie voor het voedingsbeleid 
 
Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Met de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 wordt meer specifiek 
beoogd dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Specifiek voor Vlaamse 
hogescholen en universiteiten is de doelstelling als volgt geformuleerd: “Tegen 2025 
voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten een preventief 
gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.” ‘Gezonder leven’ heeft onder 
andere betrekking op gezond eten. 
 
De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol voedingsbeleid naar studenten 
toe is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk voedingsbeleid 
bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier verschillende strategieën van de 
gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en 
begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van 
losse acties binnen de hogeschool of universiteit naar een samenhangend beleid. De 
voedingsdriehoek is hierbij onontbeerlijk om een gezond voedingsbeleid op te 
baseren. 
 
Omdat de setting hoger onderwijs voor het eerst opgenomen werd in de 
indicatorenbevraging van 2019, gelden deze resultaten alleen als nulmeting voor de 
kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen en universiteiten 
in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Er kan dus ook geen 
vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 
gezondheidsbeleid is binnen het hoger onderwijs. Een gezondheidsbeleid binnen het 
hoger onderwijs wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens 
een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore minder dan 2 
op 10 bedraagt. Hoewel deze norm laag lijkt, is ze toch weerhouden. De score mag 
namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 
voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt 
en 80 of meer ideaal is. Bovendien is het de bedoeling om zoveel mogelijk entiteiten 
(hier: hogeronderwijsinstellingen) boven de minimumnorm te krijgen, liever dan een 
klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 
 
Wat betreft het voedingsbeleid, voeren 3 deelnemende hogeronderwijsinstellingen 
een voldoende kwaliteitsvol preventief beleid. De gemiddelde score bedraagt 45,41 
op 100. Naar de toekomst toe moet er dus nog ingezet worden op een 
gezondheidsbeleid binnen hoger onderwijs bij een groot aantal Vlaamse 
universiteiten en hogescholen.  
 
Om studenten te motiveren een gezonde voedingskeuze te maken, is het belangrijk 
om dit gezonde gedrag te stimuleren door de individuele competenties (kennis, 
vaardigheden en attitudes) te versterken door hen onder andere te informeren 
omtrent gezonde voeding. Omdat studenten binnen en buiten hun hogeschool of 
universiteit in aanraking komen met ongezonde voeding, is het daarom belangrijk om 
in te zetten op de component educatie. Hierop scoren de deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen redelijk goed. 12 hebben een hogere score dan 2 op 10, 
met een gemiddelde van 4,28. Vlaamse universiteiten en hogescholen benutten een 
brede waaier aan communicatiekanalen, zoals infosessies organiseren, 
informatiemateriaal aanreiken en een infostand plaatsen. Omdat ook universiteiten 
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en hogescholen meegaan met hun tijd, gebeurt het geven van informatie echter het 
vaakst via online communicatiekanalen. 
 
Omgevingsinterventies vormen ook voor hogescholen en universiteiten een 
belangrijke factor voor een succesvol voedingsbeleid. Door de omgeving aan te 
pakken, kan je gezondheid rechtstreeks beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of 
bevestigen. Dit is ook de component waar, zoals verwacht, de deelnemende 
onderwijsinstellingen het meest op inzetten en dus het best op scoren: maar liefst 
alle hogeronderwijsinstellingen scoren minstens 2 op 10, met een gemiddelde van 
6,06. Er bestaat al een relatief gezond aanbod van bv. een volwaardige portie 
groenten, een dagelijks vegetarisch alternatief, gratis water en fruit als dessert of als 
tussendoortje. Deze gezonde producten worden daarbij gepromoot door onder 
andere het organiseren van gezonde acties of door nudging. Nudges zijn subtiele 
duwtjes die, via kleine aanpassingen in de omgeving of in de communicatie, het 
gedrag richting gezonde keuzes kunnen sturen, zoals gezonde opties op ooghoogte 
plaatsen in automaten. Daarnaast bestaat er ook nog een ongezonder aanbod, zoals 
gefrituurde gerechten, rood vlees, zoute snacks, koeken met chocolade en 
frisdranken. In de toekomst is het daarom belangrijk om het gezonde aanbod nog 
verder uit te breiden en te promoten, terwijl het ongezondere aanbod wordt 
afgebouwd. Personeel kan hierbij een belangrijke voorbeeldrol innemen, door bv. zelf 
de gezonde keuze te maken uit het aanwezige aanbod, of door gezonde 
tussendoortjes mee te brengen.  
 
Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. In vergelijking met educatie 
en omgevingsinterventies scoren de deelnemende hogeronderwijsinstellingen hier 
minder goed op. 9 hebben een score hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 
2,62. Vaak zijn er nog geen (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken om 
gezonde voeding te stimuleren bij studenten. Gezien het hier meerderjarige 
studenten betreft, hebben voedingsafspraken waarschijnlijk ook maar een kleine 
impact. Wel wordt er door middel van prijsdifferentiatie beoogd om gezonde opties 
aantrekkelijker te maken en dit vooral door gezonde opties goedkoper of gratis te 
maken.  
 
Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding belangrijk om zo tijdig en kwaliteitsvol 
welbepaalde ziekten of aandoeningen, zoals diabetes, obesitas of overgewicht te 
voorkomen. Specifiek voor het voedingsbeleid van Vlaamse universiteiten en 
hogescholen houdt dit een kwaliteitsvolle verwijzing naar de zorg in, ofwel intern, 
ofwel naar een externe expert, zoals een diëtist. Met een gemiddelde van 3,44 op 10 
en maar 6 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die hoger dan 2 scoren, doet 
deze strategie het niet zo goed in vergelijking met de andere drie. Verschillende 
hogeronderwijsinstellingen voorzien geen ondersteuning. Verder is er geen interne 
expertise aanwezig om studenten met bijzondere voedingsnoden te ondersteunen, 
maar wordt er wel vaker doorverwezen naar een externe (voedings)expert of naar 
online zelfhulp.  
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Thema beweging 
 
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. wandelen naar de winkel), op de campus zowel tijdens de lessen als 
tijdens de lunchpauze (bv. bewegingstussendoortjes) en in de vrije tijd (bv. sporten).  

Totaalscore voor het bewegingsbeleid 
 
De totaalscore voor het bewegingsbeleid wordt gevormd door de componentscores 
(= strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, omgevingsinterventies, 
afspraken en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij de onderdelen 
educatie en omgevingsinterventies het zwaarst doorwegen binnen het totaal. De 
exacte gewichten per strategie zijn: educatie 30%, omgevingsinterventies 30%, 
afspraken en regels 20% en zorg en begeleiding 20%. 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen rond beweging invulden, de gemiddelde 
totaalscore (op 100), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore.  
 
 
N 16 
Gemiddelde 49,42 
Mediaan 45,52 
Standaardafwijking 10,33 
Minimum 34,13 
Maximum 65,15 

 
In onderstaande histogram zie je de verdeling van de totaalscores van het 
bewegingsbeleid volgens het aantal hogeronderwijsinstellingen. De figuur daaronder 
weerspiegelt een staafdiagram waarin de verdeling gegroepeerd werd in score-
intervallen van 10 punten. 
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Score voor de strategie educatie 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent educatie rond beweging invulden, 
de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 
educatie rond beweging. 
 
 
N 16 
Gemiddelde 4,08 
Mediaan 3,53 
Standaardafwijking 1,96 
Minimum 0,00 
Maximum 7,06 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
 
De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande 
vraag.  
 

- Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten 
informatie gegeven over beweging? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of 
pakketten) 

14  88 

Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten 
of het uitnodigen van gastsprekers of deskundigen 

3  19 

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

13  81 

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

13  81 

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) 

3  19 

Er wordt geen informatie gegeven over beweging 1  6 

Andere manieren: (vul in) … 1  6 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Dienst Beweging & Sport die 
sensibiliseert en organiseert 

1 6% 

 
Bijna elke deelnemende hogeronderwijsinstelling geeft studenten informatie omtrent 
beweging (N=15). Het vaakst gebeurt dit via het aanreiken van informatiemateriaal, 
zoals affiches, folders, brochures of pakketten (N=14), via het intranet, websites of 
andere communicatiekanalen (N=13) of via een infostand op activiteiten of 
evenementen (N=13).  
 
Minder populair zijn de meer effectieve of duurzame strategieën die dus zwaarder 
doorwegen in de score, zoals het organiseren van infosessies, workshops, debatten 
of het uitnodigen van gastsprekers of deskundigen (N=3). Ook de mogelijkheid om 
lesinhoud over beweging op te nemen of te verankeren in het curriculum van 
studenten die een opleiding volgen die hier niet aan gerelateerd is, wordt minder vaak 
benut (N=3). Om bewegingseducatie duurzamer te verankeren in het hoger onderwijs 
ligt dus nog veel groeipotentieel in deze strategieën. 
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Ten slotte gaf één onderwijsinstelling een andere manier om informatie te geven: de 
Dienst Sport sensibiliseert en organiseert. 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 
 
In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent omgevingsinterventies voor 
beweging invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, 
en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de 
verdeling van de scores voor deze omgevingsinterventies.  
 
N 16 
Gemiddelde 5,67 
Mediaan 5,79 
Standaardafwijking 1,13 
Minimum 3,86 
Maximum 7,45 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
 
De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 

 

- Welke initiatieven neemt uw hogeschool/universiteit om beweging te 
stimuleren bij studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

16  100 

Ondersteuning bij fietsgebruik (bv. fietsonderhoud zoals 
een fietsherstelpaal) 

16  100 

Voor, tijdens of na de lessen korte bewegingssessie van 
een 10-tal minuten houden voor studenten (bv. stretchen 
of activerende bewegingstussendoortjes) 

0  0 

Gepersonaliseerd transportplan om fietsen en wandelen 
te promoten 

0  0 

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

14  88 

Er worden geen initiatieven genomen. 0  0 

Andere: (vul in) … 4  25 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Andere initiatieven Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Breed en goedkoop sportaanbod voor 
studenten en ook i.s.m. derden 

1 6% 

Fietsverhuur 2 13% 
Studentikoze sportcompetitie 1 6% 
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Elke deelnemende hogeronderwijsinstelling neemt minstens 2 initiatieven om 
beweging via de omgeving te stimuleren bij studenten. Binnen elke hogeschool en 
universiteit worden er sportactiviteiten georganiseerd en is er ondersteuning bij 
fietsgebruik, zoals een fietsherstelpaal. Ook trapgebruik wordt sterk aangemoedigd 
(N=14). Korte bewegingssessies van een 10-tal minuten voor, tijdens of na de lessen, 
zoals activerende bewegingstussendoortjes, komen echter nergens aan bod volgens 
de respondenten, wat een aandachtspunt is. Misschien ervaart men echte korte 
beweegtussendoortjes als een nog hogere drempel dan de sta-onderbrekingen in de 
les. Het vraagt ook een doorbreken van de ‘aulacultuur’ waar beweging helemaal niet 
is ingeburgerd. Toch zouden bewegingstussendoortjes (die actiever zijn dan sta-
onderbrekingen) de concentratie van studenten nog meer kunnen versterken. Alle 
opleidingen Lichamelijke opvoeding zouden hierin een trekkersrol kunnen opnemen. 

Ook een gepersonaliseerd transportplan om fietsen en wandelen te promoten is een 
grote afwezige. Hogescholen en universiteiten zouden bij studenten kunnen bevragen 
of deze nood er is, en hier dan meer op inzetten. Ten slotte werden er drie andere 
mogelijkheden gegeven: een breed en goedkoop sportaanbod voor studenten, ook in 
samenwerking met derden (N=1), fietsverhuur (N=2) en een studentikoze 
sportcompetitie (N=1). 
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- Zijn de volgende faciliteiten voor studenten aanwezig op uw hogeschool/ 
universiteit? 

Sporthal 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 13  81 

2 Nee, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een derde 
(bv. bij sportclub of stad). 

2  13 

3 Nee 1  6 

- Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Looppiste 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 4  25 

2 Nee, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een derde 
(bv. bij sportclub of stad). 

7  44 

3 Nee 5  31 

- Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Voetbal-, basket- of andere sportvelden 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 9  56 

2 Nee, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een derde 
(bv. bij sportclub of stad). 6  38 

3 Nee 1  6 

- Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
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Zwembad 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 3  19 

2 Nee, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een derde 
(bv. bij sportclub of stad). 

10  63 

3 Nee 3  19 

- Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Sportmateriaal (bv. badmintonrackets of basketbal) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 15  94 

2 Nee, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een derde 
(bv. bij sportclub of stad). 

1  6 

3 Nee 0  0 

- Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

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

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja 14  88 

2 Nee, maar we kunnen hiervoor wel terecht bij een derde 
(bv. bij sportclub of stad). 

0  0 

3 Nee 0  0 

- Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bijna alle deelnemende hogeronderwijsinstellingen beschikken zelf over 
sportmateriaal, zoals badmintonrackets of basketballen (N=15) en over infrastructuur 
voor bewegingsoefeningen (N=14), zoals fitnesstoestellen of een 
hindernissenparcours.  
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Ook een sporthal is vaak aanwezig op de hogeschool of universiteit zelf (N=13). 
Wanneer dit niet het geval is, kunnen studenten hiervoor wel terecht bij een derde, 
zoals een sportclub of de stad (N=2).  
 
Andere faciliteiten zijn minder aanwezig binnen de hogeschool of universiteit zelf. 
Gezien het bewezen potentieel van joggen/lopen en zwemmen als lifetime-
bewegingsactiviteit voor het hele volwassen leven, is de afwezigheid van een looppiste 
en zwembad bij resp. 5 en 3 hogeronderwijsinstellingen een aandachtspunt. 
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- Welke faciliteiten zet uw hogeschool/universiteit in om beweging bij 
studenten te stimuleren? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ter beschikking stellen van fietsen of steps 10  63 

Maatregelen om fietsgebruik te stimuleren (bv. goed 
onderhouden fietsenstallingen of bewust minder 
parkeerplaatsen voorzien) 

15  94 

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

6  38 

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

7  44 

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

2  13 

Er worden geen faciliteiten ter beschikking gesteld. 1  6 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Het aanmoedigen van actieve verplaatsingen is een belangrijke strategie voor 
beweging, omdat verplaatsingen per fiets en te voet zich lenen tot een dagelijkse 
bewegingsroutine. Hierop zetten de deelnemende hogeronderwijsinstellingen al goed 
in. Bijna elke hogeronderwijsinstelling beschikt over minstens één faciliteit om 
beweging bij studenten te stimuleren (N=15). Hierbij neemt iedere onderwijsinstelling 
met deze faciliteiten maatregelen om fietsgebruik te stimuleren, zoals goed 
onderhouden fietsenstallingen of het bewust voorzien van minder parkeerplaatsen 
(N=15). Vaak worden er ook fietsen of steps ter beschikking gesteld (N=10).   

Minder toegepaste strategieën die dus meer aandacht vragen in de toekomst zijn 
douches met kleedkamers op de campussen (N=7%), en aandacht voor de 
semipublieke ruimte met goed onderhouden parkjes of tuinen rondom de campus 
waar studenten bijvoorbeeld kunnen wandelen of sporten (N=6). Ten slotte wordt er 
slechts zelden ingezet op signalisaties die bijdragen aan bewustwording en kennis 
van beweegfaciliteiten, zoals stappenborden of wandel- en fietsroutes rondom de 
campus (N=2). 
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- Wordt het personeel aangemoedigd om een voorbeeldrol op te nemen 
naar studenten toe rond beweging? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

6  38 

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

9  56 

Nee 5  31 

Ja, op een andere manier: (vul in) ... 1  6 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Opgenomen in de sportopleidingen  1 6% 

 

Bij 11 deelnemende hogeronderwijsinstellingen wordt het personeel aangemoedigd 
om een voorbeeldrol op te nemen naar studenten toe rond beweging. Zij worden 
vooral aangemoedigd om zelf voldoende te bewegen, door bijvoorbeeld te voet of 
met de fiets naar de hogeschool of universiteit te komen (N=9), maar minder om zelf 
gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten (N=6). Aangezien er nogal wat 
beweeginfrastructuur voorhanden is, zouden meer instellingen het personeel kunnen 
aanmoedigen om hiervan gebruik te maken. Ten slotte gaf één onderwijsinstelling 
aan dat de voorbeeldrol van personeel opgenomen is in de sportopleidingen. 
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Score voor de strategie afspraken en regels 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent afspraken en regels rond beweging 
invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de 
minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van 
de scores op afspraken en regels rond beweging.  
 
N 16 
Gemiddelde 5,92 
Mediaan 5,98 
Standaardafwijking 1,04 
Minimum 3,84 
Maximum 7,56 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
 
De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
Een eerste aspect van de component afspraken en regels gaat over het voorzien van 
financiële nudges zodat de drempel verkleint voor studenten om de verschillende 
faciliteiten te gebruiken. Instellingen die geen faciliteiten hebben, zijn hierbij telkens 
aangeduid met ‘niet van toepassing’. 
 
 

- Geef aan wanneer volgende faciliteiten beschikbaar zijn voor de 
studenten. 

Sporthal 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Studenten kunnen deze altijd gratis/aan studententarief 
gebruiken. 

8  50 

2 Studenten kunnen deze alleen gratis/aan studententarief 
gebruiken tijdens sportlessen, -activiteiten of -trainingen 
georganiseerd door de hogeschool/universiteit. 

7  44 

3 Studenten kunnen deze alleen gebruiken mits normale 
kostprijs (bv. zaal huren). 0  0 

4 Niet van toepassing 1  6 

- Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Studenten kunnen gebruikmaken van een sporthal bij 15 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen (zie omgevingsinterventies). 8 onderwijsinstellingen 
geven aan dat studenten deze altijd gratis of aan studententarief kunnen gebruiken. 
Bij de overige 7 instellingen kunnen studenten deze alleen gratis of aan 
studententarief gebruiken tijdens sportlessen, -activiteiten of -trainingen 
georganiseerd door de onderwijsinstelling. Misschien is het vooral voor instellingen 
die een beroep doen op de sporthal van externen minder evident om studenten altijd 
een gunstig tarief aan te bieden. 
 

  



© Gezond Leven,2020 
Indicatorenbevraging 2019 – hoger onderwijs 91 

Looppiste 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Studenten kunnen deze altijd gratis/aan studententarief 
gebruiken. 

11  69 

2 Studenten kunnen deze alleen gratis/aan studententarief 
gebruiken tijdens sportlessen, -activiteiten of -trainingen 
georganiseerd door de hogeschool/universiteit. 

0  0 

3 Studenten kunnen deze alleen gebruiken mits normale 
kostprijs (bv. zaal huren). 0  0 

4 Niet van toepassing 5  31 

- Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Studenten kunnen bij 11 van de 16 deelnemende hogeronderwijsinstellingen 
gebruikmaken van een looppiste. Die is altijd gratis of aan studententarief 
beschikbaar. 

 

Voetbal-, basket- of andere sportvelden 

 

Studenten kunnen ook gebruikmaken van voetbal-, basket- of andere sportvelden bij 
15 hogescholen of universiteiten. Bij de grote meerderheid van 
hogeronderwijsinstellingen kunnen deze gratis of aan studententarief gebruikt 
worden (N=11). Bij 2 onderwijsinstellingen kan dit alleen gratis of aan studententarief 
tijdens sportlessen, -activiteiten of -trainingen georganiseerd door de 
onderwijsinstelling. Ten slotte geven 2 onderwijsinstellingen aan dit niet te weten. 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Studenten kunnen deze altijd gratis/aan studententarief 
gebruiken. 

11  69 

2 Studenten kunnen deze alleen gratis/aan studententarief 
gebruiken tijdens sportlessen, -activiteiten of -trainingen 
georganiseerd door de hogeschool/universiteit. 

2  13 

3 Studenten kunnen deze alleen gebruiken mits normale 
kostprijs (bv. zaal huren). 

0  0 

4 Niet van toepassing 1  6 

- Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
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Zwembad 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Studenten kunnen dit altijd gratis/aan studententarief 
gebruiken. 

9  56 

2 Studenten kunnen dit alleen gratis/aan studententarief 
gebruiken tijdens sportlessen, -activiteiten of -trainingen 
georganiseerd door de hogeschool/universiteit. 

4  25 

3 Studenten kunnen dit alleen gebruiken mits normale 
kostprijs (bv. zaal huren). 0  0 

4 Niet van toepassing 3  19 

- Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Een zwembad is aanwezig bij 13 hogescholen en universiteiten. Bij 9 
hogeronderwijsinstellingen kunnen studenten gratis of aan studententarief gaan 
zwemmen, en bij 4 alleen gratis of aan studententarief tijdens sportlessen, -
activiteiten of -trainingen georganiseerd door de onderwijsinstelling. 

 

Sportmateriaal (bv. pingpongtafel, badmintonrackets of basketbal) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Studenten kunnen dit altijd gratis/aan studententarief 
gebruiken. 

11  69 

2 Studenten kunnen dit alleen gratis/aan studententarief 
gebruiken tijdens sportlessen, -activiteiten of -trainingen 
georganiseerd door de hogeschool/universiteit. 

4  25 

3 Studenten kunnen dit alleen gebruiken mits normale 
kostprijs (bv. zaal huren). 0  0 

4 Niet van toepassing 0  0 

- Ik weet het niet. 1  6 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Studenten kunnen bij iedere onderwijsinstelling gebruikmaken van sportmateriaal, 
zoals een pingpongtafel, badmintonrackets of basketballen. Hierbij kunnen deze 
materialen bij 11 van de 16 onderwijsinstellingen gratis of aan studententarief 
gebruikt worden en bij één vierde alleen gratis of aan studententarief tijdens 
sportlessen, -activiteiten of -trainingen georganiseerd door de hogeschool of 
universiteit. De overige onderwijsinstelling (N=1) weet niet aan welk tarief dit 
materiaal gebruikt kan worden. 
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Infrastructuur voor bewegingsoefeningen (bv. fitnesstoestellen of 
hindernissenparcours) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Studenten kunnen deze altijd gratis/aan studententarief 
gebruiken. 

10  63 

2 Studenten kunnen deze alleen gratis/aan studententarief 
gebruiken tijdens sportlessen, -activiteiten of -trainingen 
georganiseerd door de hogeschool/universiteit. 

3  19 

3 Studenten kunnen deze alleen gebruiken mits normale 
kostprijs (bv. zaal huren). 0  0 

4 Niet van toepassing 1  6 

- Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Infrastructuur voor bewegingsoefeningen, zoals een tafeltennistafel, fitnesstoestellen 
of een hindernissenparcours is aanwezig bij 14 onderwijsinstellingen. 10 van de 16 
onderwijsinstellingen geven aan dat studenten deze gratis of aan studententarief 
kunnen gebruiken en 3 onderwijsinstellingen geven aan dat dit alleen maar kan 
tijdens sportlessen, -activiteiten of -trainingen georganiseerd door de hogeschool of 
universiteit. 
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- Welke van onderstaande financiële maatregelen werden door uw 
hogeschool/universiteit genomen om beweging te stimuleren? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ter beschikking stellen van fietsen of steps aan 
studentenprijs of gratis 

12  75 

Terugbetaling/studententarief van lidmaatschap bij 
externe sportclubs 10  63 

Sportuitrusting of regenkledij aan studententarief of gratis 1  6 

Sportinitiatieven financieel steunen 13  81 

Korting in sportzaken of sportcentra 5  31 

(Gedeeltelijke) terugbetaling inschrijvingsgeld beweeg- of 
sportevenementen 

10  63 

Geen van bovenstaande 0  0 

Andere: (vul in) … 3  19 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Andere maatregelen Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Gratis fietslichtjes 1 6% 
Intern sportaanbod en sportkaart 2 13% 

 

Wat betreft de andere financiële maatregelen, treffen alle deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen 1 of meer andere financiële maatregelen om beweging bij 
studenten te stimuleren. De meeste onderwijsinstellingen steunen sportinitiatieven 
financieel (N=13) of stellen fietsen of steps ter beschikking aan studentenprijs of 
gratis (N=12). Andere populaire maatregelen zijn de terugbetaling van een 
lidmaatschap bij externe sportclubs of dit lidmaatschap aan studententarief 
aanbieden (N=10) en een (gedeeltelijke) terugbetaling van inschrijvingsgeld van 
beweeg- of sportevenementen (N=10). Minder vaak krijgen studenten korting in 
sportzaken of sportcentra (N=5) of kunnen ze een sportuitrusting of regenkledij gratis 
of aan studententarief bekomen (N=1). Ten slotte gaven de respondenten zelf nog 
twee andere maatregelen aan: gratis fietslichtjes voor studenten (N=1) en de 
aanwezigheid van een intern sportaanbod en sportkaart (N=2).  
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- Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels om 
beweging te stimuleren bij studenten (bv. terugbetaling/lidmaatschap aan 
studententarief bij externe sportclubs of het ter beschikking stellen van 
fietsen aan een lager tarief aan studenten)? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. intern 
reglement) 5  31 

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

11  69 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 5  31 

Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron. 0  0 

Nee 1  6 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De overgrote meerderheid van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen geeft aan 
over regels of afspraken te beschikken om beweging te stimuleren bij studenten 
(N=15). Het vaakst zijn deze opgenomen in een schriftelijk plan (N=11). Verder 
kunnen deze regels (ook) opgenomen zijn in een schriftelijk reglement (N=5) of 
bestaan er mondelinge of impliciete afspraken (N=5).  
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent zorg en begeleiding rond beweging 
invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de 
minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van 
de scores op zorg en begeleiding rond beweging.  
 
N 16 
Gemiddelde 4,17 
Mediaan 2,50 
Standaardafwijking 3,99 
Minimum 0,00 
Maximum 10,00 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  
 
De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vraag. 
 
 

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

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, via interne bewegingsexperten (bv. bewegingscoaches 
of kinesist) 

1  6 

Ja, via andere interne expert (bv. studentenarts) 2  13 

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

6  38 

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

5  31 

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

0  0 

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

2  13 

Nee 4  25 

Ja, via andere manier: (vul in) … 4  25 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Bijzondere faciliteiten kunnen 
aangevraagd worden 

1 6% 

Uitzonderlijke financiële tussenkomst via 
een zorgdossier 

1 6% 

Voor studenten met een fysieke 
functiebeperking is er een G-sportaanbod 

2 13% 

 
12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen geven aan ondersteuning te voorzien 
voor studenten met bijzondere noden gerelateerd aan beweging. Slechts bij enkele 
onderwijsinstellingen is er een interne bewegingsexpert, zoals een ergonoom of 
kinesist (N=1) of andere expert, zoals een studentenarts (N=2) aanwezig waarbij 
studenten terechtkunnen voor bijzondere noden gerelateerd aan beweging. Bij de 
meeste onderwijsinstellingen wordt er doorverwezen naar een externe 
bewegingsexpert, zoals een ergonoom of expertisecentrum (N=6), naar een andere 
externe expert, zoals de huisarts (N=5), of naar online zelfhulp (N=2). Bij 
doorverwijzing naar een externe bewegingsdeskundige wordt er echter nergens een 
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financiële tegemoetkoming toegekend. Aangezien interne expertise vaak niet 
aanwezig is, vormt dit toch een belangrijk aandachtspunt waar hogescholen en 
universiteiten op kunnen inzetten in de toekomst. 
 
Ten slotte gaven de onderwijsinstellingen zelf nog drie andere mogelijke opties aan: 
een uitzonderlijke financiële tussenkomst is mogelijk via een zorgdossier (N=2), 
bijzondere faciliteiten kunnen worden aangevraagd (N=1) en voor studenten met een 
fysieke functiebeperking is er een G-sportaanbod (N=1) (sportaanbod voor personen 
met een beperking).  
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Conclusie voor het bewegingsbeleid 
 
Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Met de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 wordt meer specifiek 
beoogd dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse 
hogescholen en universiteiten specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 
“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.” ‘Gezonder leven’ 
heeft onder andere betrekking op beweging.  
 
De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol bewegingsbeleid naar 
studenten toe is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid 
rond beweging bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier verschillende 
strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken 
en regels, en zorg en begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap 
voor stap evolueert van losse acties binnen de hogeschool of universiteit naar een 
samenhangend beleid. De bewegingsdriehoek is hierbij onontbeerlijk om een sterke 
visie en beleid rond beweging op te baseren. 
 
Omdat de setting hoger onderwijs voor het eerst opgenomen werd in de 
indicatorenbevraging van 2019, gelden deze resultaten alleen als nulmeting voor de 
kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen en universiteiten 
in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Er kan dus ook geen 
vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 
gezondheidsbeleid is binnen hoger onderwijs. Een gezondheidsbeleid binnen hoger 
onderwijs wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens een 
totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore minder bedraagt 
dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is ze toch weerhouden. De score mag 
namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 
voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt 
en 80 of meer ideaal is. Bovendien is het de bedoeling om zoveel mogelijk entiteiten 
(hier: hogeronderwijsinstellingen) boven de minimale norm te krijgen, liever dan een 
klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 
 
Wat betreft het bewegingsbeleid, voeren 6 van de 16 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen een voldoende kwaliteitsvol preventief beleid, met een 
gemiddelde score van 49,42 op 100.  
 
Om studenten te motiveren om meer te bewegen, is het belangrijk om dit gezonde 
gedrag te stimuleren door de individuele competenties en drijfveren (bv. kennis, 
vaardigheden en attitudes) te versterken door hen onder andere te informeren 
omtrent beweging. Op de component educatie scoren maar liefst 14 van de 16 
deelnemende hogeronderwijsinstellingen hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 
4,08. Bijna elke hogeronderwijsinstelling informeert studenten omtrent beweging. Dit 
gebeurt echter vaak via minder effectieve strategieën, zoals het aanreiken van 
informatiemateriaal. Er ligt dan ook nog veel groeipotentieel in het inzetten op meer 
effectieve of duurzame strategieën, zoals het organiseren van workshops, het 
uitnodigen van gastsprekers of het verankeren van lesinhoud over beweging in het 
curriculum van studenten die een opleiding volgen die hier niet aan gerelateerd is.  
 
Omgevingsinterventies vormen ook een belangrijke factor voor een succesvol 
bewegingsbeleid. Door de omgeving aan te pakken, kan je gezondheid rechtstreeks 
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beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of bevestigen. Elke deelnemende 
hogeronderwijsinstelling heeft een score hoger dan 2 op 10 op deze component, met 
een gemiddelde van 5,67. Vlaamse hogescholen en universiteiten organiseren een 
waaier aan (sport)activiteiten, en moedigen trapgebruik en actieve verplaatsingen (bv. 
fietsonderhoud) aan, waardoor studenten gestimuleerd worden om er een dagelijkse 
bewegingsroutine op na te houden. 
 
Een belangrijke afwezige zijn echter korte bewegingssessies van een 10-tal minuten, 
zoals activerende bewegingstussendoortjes. Naast hun gezondheidsbevorderende 
eigenschap, hebben deze tussendoortjes ook het voordeel dat ze de concentratie van 
studenten versterken. Maar hierop inzetten vraagt een doorbreken van de 
‘aula(zit)cultuur’, iets waar alle opleidingen ‘Lichamelijke opvoeding’ een trekkersrol 
in zouden kunnen opnemen. Een ander belangrijk aandachtspunt zijn beweegprikkels 
via de semipublieke ruimte op de campus, zoals aantrekkelijke parkjes en 
signalisaties die bijdragen tot de bewustwording en kennis van beweegfaciliteiten, 
zoals borden voor 10.000 stappen en voor wandel- en fietsroutes. Naar aanleiding 
van de COVID-19-problematiek en bijhorende nood aan meer (semi)publieke 
beweegruimte is dit van extra maatschappelijk belang bij het schrijven van dit rapport. 
 
Verder beschikken alle Vlaamse hogescholen en universiteiten vaak zelf over 
sportmateriaal en infrastructuur voor bewegingsoefeningen zoals fitnesstoestellen. 
Ook een sporthal is vaak ter beschikking voor studenten, al dan niet bij derden (bv. 
via gemeente of club). Andere sportfaciliteiten zijn minder frequent aanwezig binnen 
de hogeschool of universiteit zelf of bij een derde. Gezien het bewezen potentieel van 
joggen en zwemmen als lifetime-bewegingsactiviteit voor het hele volwassen leven, is 
de afwezigheid van een looppiste en zwembad binnen de onderwijsinstelling of bij 
een derde een aandachtspunt bij enkele hogeronderwijsinstellingen. 
 
Maar naast deze aspecten van de fysieke omgeving, is er ook een belangrijke (sociale) 
voorbeeldrol voor personeel weggelegd. Hoewel het personeel bij meer dan de helft 
van de hogeronderwijsinstellingen wordt aangemoedigd om zelf voldoende te 
bewegen, worden zij nog te weinig gestimuleerd om zelf gebruik te maken van de 
aanwezige faciliteiten. Nochtans is heel wat bewegingsinfrastructuur voor handen.  
 
Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Ook hier scoort elke 
deelnemende hogeronderwijsinstelling hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 
5,92. Bij bijna iedere hogeronderwijsinstelling zijn er afspraken en/of regels aanwezig 
om beweging te stimuleren, zoals regels over terugbetaling van lidmaatschap bij 
externe sportclubs. Bij de meeste hogescholen en universiteiten zitten deze vervat in 
een schriftelijk plan, maar enkele gaven aan deze ook opgenomen te hebben in een 
schriftelijk reglement, of om mondelinge of impliciete afspraken te hanteren.  
 
Naast de aanwezigheid van afspraken en regels, vormen financiële maatregelen − die 
onderdeel kunnen zijn van bovengenoemde regels en afspraken − belangrijke 
randvoorwaarden. Hierbij is het ook belangrijk om na te gaan in hoeverre er financiële 
barrières of incentives bestaan voor studenten om de bovengenoemde 
beweeginfrastructuur te gebruiken. Bij de overgrote meerderheid van 
hogeronderwijsinstellingen kunnen studenten de sporthal, looppiste, voetbal-, 
basket- of andere sportvelden, het zwembad, sportmateriaal en de infrastructuur voor 
bewegingsoefeningen ofwel altijd gratis of aan studententarief gebruiken, ofwel 
alleen tijdens activiteiten georganiseerd door de onderwijsinstelling. Wat andere 
financiële maatregelen betreft, treffen alle hogeronderwijsinstellingen minstens één 
andere financiële maatregel. De meeste onderwijsinstellingen steunen 
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sportinitiatieven financieel, of stellen fietsen of steps ter beschikking aan 
studentenprijs of gratis. Waar er echter nog meer op ingezet kan worden, is een 
(gedeeltelijke) terugbetaling van een lidmaatschap of inschrijvingsgeld bij sportclubs 
of evenementen.  
 
Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding ook cruciaal, om zo tijdig en op een 
kwaliteitsvolle manier studenten te ondersteunen die bijzondere noden hebben voor 
beweging, zoals nek- en rugklachten, obesitas of sportblessures. Op deze component 
hebben 8 deelnemende onderwijsinstellingen een score hoger dan 2 op 10, met een 
gemiddelde van 4,17. Uit de resultaten blijkt dat een interne bewegingsexpert, zoals 
een kinesist, bij de meeste onderwijsinstellingen niet aanwezig is binnenshuis, maar 
dat er bij het merendeel wel wordt doorverwezen naar externe (bewegings)experts, 
zonder hiervoor een financiële tegemoetkoming te voorzien. De drempel voor 
studenten om kwaliteitsvolle zorg voor beweging te bekomen, lijkt daarom nog groot 
binnen hoger onderwijs. 
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Thema lang stilzitten 
 
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 zitten tijdens tv-kijken of computeren, 
zitten tijdens of onderweg naar de les, zittend praten met medestudenten tijdens 
pauzes.  
  
 
Lang stilzitten is niet hetzelfde als fysiek inactief. Studenten die veel bewegen en de 
gezondheidsaanbeveling voor beweging halen omdat ze bijvoorbeeld dagelijks naar 
de les fietsen, maar de rest van de dag vooral zittend doorbrengen, hebben toch een 
sedentaire levensstijl. 
 
Lang stilzitten en lichaamsbeweging worden beide beïnvloed door andere factoren en 
zijn bijgevolg onafhankelijke gezondheidsthema's.  
 

Totaalscore voor het beleid rond lang stilzitten 
 
De totaalscore voor het beleid rond lang stilzitten wordt gevormd door de 
componentscores (= strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, 
omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, 
waarbij de onderdelen educatie en omgevingsinterventies het zwaarst doorwegen 
binnen het totaal. De exacte gewichten per strategie zijn: educatie 30%, 
omgevingsinterventies 30%, afspraken en regels 25% en zorg en begeleiding 15%. 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen rond lang stilzitten invulden, de gemiddelde 
totaalscore (op 100), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. 
 
 
N 16 
Gemiddelde 13,76 
Mediaan 12,39 
Standaardafwijking 13,24 
Minimum 0,00 
Maximum 40,12 

 
In onderstaande histogram zie je de verdeling van de totaalscores van het beleid rond 
lang stilzitten volgens het aantal hogeronderwijsinstellingen. De figuur daaronder 
weerspiegelt een staafdiagram waarin de verdeling gegroepeerd werd in score-
intervallen van 10 punten.  
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Score voor de strategie educatie 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent educatie rond lang stilzitten 
invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de 
minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van 
de scores op educatie rond lang stilzitten.  
 
 
N 16 
Gemiddelde 0,66 
Mediaan 0,00 
Standaardafwijking 1,59 
Minimum 0,00 
Maximum 5,88 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
 
De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande 
vraag. 
 
 

- Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten 
informatie gegeven over minder lang stilzitten (sedentair gedrag)? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of 
pakketten) 

3  19 

Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten 
of het uitnodigen van gastsprekers of deskundigen 

1  6 

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

2  13 

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

1  6 

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) 

0  0 

Er wordt geen informatie gegeven over lang stilzitten. 8  50 

Andere manieren: (vul in) … 2  13 

Ik weet het niet. 4  25 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Blokkalender met tips rond doorbreken 
zitpatroon + onderwijsdag over 
beweging 

1 6% 

Vanuit de sportopleidingen 1 6% 

De lage score wordt verklaard doordat maar liefst 8 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen aangeven dat er geen informatie gegeven wordt over lang 
stilzitten. Bovendien weten 4 onderwijsinstellingen niet of dit gedaan wordt, waardoor 
zij ook geen score kregen. De overige 4 die wel informatie geven, doen dit het vaakst 
via informatiematerialen zoals affiches, folders, brochures of pakketten (N=3), 
gevolgd door het intranet, website of andere communicatiekanalen (N=2). De minst 
populaire manieren om informatie te geven zijn: het organiseren van infosessies, 
workshops, debatten of het uitnodigen van gastsprekers (N=1) en informatie geven 
via een infostand op activiteiten of evenementen (N=1). Zelf gaven de respondenten 
ook nog twee andere mogelijkheden om informatie te geven: via een blokkalender 
met tips rond het doorbreken van een zitpatroon en op een onderwijsdag rond 
beweging (N=1) en vanuit de sportopleidingen (N=1). 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 
 
In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent omgevingsinterventies rond lang 
stilzitten invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, 
en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de 
verdeling van de scores op omgevingsinterventies rond lang stilzitten. 
 
N 16 
Gemiddelde 2,17 
Mediaan 1,79 
Standaardafwijking 1,92 
Minimum 0,00 
Maximum 5,60 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
 
De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 

- Geef aan of volgende infrastructuur/initiatieven aanwezig is/zijn om 
lang stilzitten te beperken in de hogeschool/universiteit. 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

(Zit-)stabureaus/tafels voor studenten tijdens de lessen 2  13 

(Zit-)stabureaus/tafels voor studenten in de bibliotheek 0  0 

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

3  19 

Verhuur/verkoop van stappentellers 0  0 

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) 

0  0 

Bewegingstussendoortjes tijdens de lessen om het zitten 
te onderbreken 

2  13 

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

8  50 

Geen van bovenstaande 6  38 

Andere: (vul in) ... 1  6 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere infrastructuur of initiatieven Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Sportsnacks tijdens de blokperiodes 1 6% 

 
Bij 6 deelnemende hogeronderwijsinstellingen is er geen infrastructuur of zijn er geen 
initiatieven aanwezig om lang stilzitten te beperken. Bij de overige 
onderwijsinstellingen geeft de meerderheid aan dat ze maatregelen treft om de 
bereikbaarheid te bevorderen voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers (N=8). 
Bij sommige zijn ook (zit-)stabureaus of -tafels aanwezig voor studenten tijdens de 
lessen (N=2) of tijdens de pauze of overlegmomenten (N=3). Maar in de bibliotheek 
is deze infrastructuur nog niet aanwezig, evenals pauzesoftware op computers die de 
gebruiker waarschuwt wanneer hij of zij te lang aan één stuk aan het werk is. Ten 
slotte biedt ook één onderwijsinstelling ‘sportsnacks’ aan tijdens de blokperiode. 
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- Wordt het personeel aangemoedigd om een voorbeeldrol op te nemen 
naar studenten toe rond minder lang stilzitten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

5  31 

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

6  38 

Nee 6  38 

Ja, op een andere manier: (vul in) ... 2  13 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Workshops voor personeel 2 13% 

 

Bij 10 deelnemende hogeronderwijsinstellingen wordt het personeel aangemoedigd 
om een voorbeeldrol op te nemen naar studenten toe rond lang stilzitten. Zij worden 
aangemoedigd om zelf het zitten te onderbreken en meer recht te staan (N=6) en om 
zelf gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten in de hogeschool of universiteit 
om minder lang stil te zitten (N=5). Ten slotte gaven 2 onderwijsinstellingen zelf aan 
workshops te organiseren voor het personeel. 
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Score voor de strategie afspraken en regels 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent afspraken en regels rond lang 
stilzitten invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, 
en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de 
verdeling van de scores op afspraken en regels rond lang stilzitten.  
 
 
N 16 
Gemiddelde 0,42 
Mediaan 0,00 
Standaardafwijking 0,96 
Minimum 0,00 
Maximum 3,33 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
 
De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vraag. 
 
 

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

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. intern 
reglement) 

0  0 

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

1  6 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken 2  13 

Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron. 0  0 

Nee 11  69 

Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De meerderheid van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen geeft aan dat ze 
geen afspraken of regels hebben rond lang stilzitten bij studenten (N=11). Bij de 
instellingen die dit wel hebben, zijn ze ofwel opgenomen in een schriftelijk plan en/of 
leefregels (N=2) of zijn er mondelinge of impliciete afspraken (N=2). Ten slotte weten 
2 onderwijsinstellingen niet of er dergelijke afspraken of regels zijn. 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent zorg en begeleiding rond lang 
stilzitten invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, 
en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de 
verdeling van de scores op zorg en begeleiding rond lang stilzitten.  
 
 
N 16 
Gemiddelde 2,81 
Mediaan 0,00 
Standaardafwijking 4,02 
Minimum 0,00 
Maximum 10,00 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  
 
De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vraag. 
 
 

- Is er ondersteuning voorzien voor studenten met bijzondere noden 
gerelateerd aan lang stilzitten (bv. diabetes, nek- en rugklachten of 
obesitas)? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, via interne experten m.b.t. lang stilzitten (bv. 
bewegingscoaches, kinesist of ergonoom) 

1  6 

Ja, via andere interne expert (bv. studentenarts) 1  6 

Ja, via doorverwijzing naar een externe expert m.b.t. lang 
stilzitten (bv. ergonoom, kinesist of andere deskundige) of 
expertisecentrum 

4  25 

Ja, via doorverwijzing naar een andere externe expert (bv. 
huisarts) 5  31 

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

0  0 

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

0  0 

Nee 8  50 

Ja, via andere manier: (vul in) … 2  13 

Ik weet het niet. 1  6 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 16  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Bijzondere faciliteiten 2 13% 

 
De helft van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen geeft aan geen 
ondersteuning te voorzien voor studenten met bijzondere noden gerelateerd aan lang 
stilzitten. Wanneer dit wel wordt voorzien, gebeurt dit het vaakst via doorverwijzing 
naar een andere externe expert, zoals de huisarts (N=5) of via doorverwijzing naar 
een externe expert of expertisecentrum rond lang stilzitten (N=4). Bij telkens één 
onderwijsinstelling is er een interne expert rond lang stilzitten aanwezig of wordt er 
doorverwezen naar een andere interne expert, zoals de studentenarts. Maar een 
financiële tegemoetkoming wordt nooit toegekend voor advies bij een ergonoom, 
kinesist of andere gekwalificeerde bewegingsdeskundige, en er wordt ook geen 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor online zelfhulp. 
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Conclusie voor het beleid rond lang stilzitten 
 
Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Met de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 wordt meer specifiek 
beoogd dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse 
hogescholen en universiteiten specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 
“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.” ‘Gezonder leven’ 
heeft onder andere betrekking lang stilzitten.  
 
De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol beleid rond lang stilzitten naar 
studenten toe is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid 
rond lang stilzitten bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier verschillende 
strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken 
en regels en zorg en begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap 
voor stap evolueert van losse acties binnen de hogeschool of universiteit naar een 
samenhangend beleid. De bewegingsdriehoek vormt hierbij de basis voor een beleid 
rond lang stilzitten. 
 
Omdat de setting hoger onderwijs voor het eerst opgenomen werd in de 
indicatorenbevraging van 2019, gelden deze resultaten alleen als nulmeting voor de 
kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen en universiteiten 
in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Er kan dus ook geen 
vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 
gezondheidsbeleid is binnen het hoger onderwijs. Een gezondheidsbeleid binnen het 
hoger onderwijs wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens 
een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore minder 
bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is ze toch weerhouden. De score 
mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 
voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt 
en 80 of meer ideaal is. Bovendien is het de bedoeling om zoveel mogelijk entiteiten 
(hier: hogeronderwijsinstellingen) boven de minimale norm te krijgen, liever dan een 
klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 
 
Wat betreft het beleid rond lang stilzitten, voert geen enkele deelnemende 
onderwijsinstelling een voldoende kwaliteitsvol preventief beleid. Het gemiddelde 
bedraagt dan ook maar 13,76 op 100. Naar de toekomst toe moet er dus nog ingezet 
worden op een gezondheidsbeleid binnen hoger onderwijs bij een groot aantal 
Vlaamse universiteiten en hogescholen. 
 
Om studenten te motiveren om minder lang stil te zitten, is het belangrijk om dit 
gezond gedrag te stimuleren door de individuele competenties en drijfveren (bv. 
kennis, vaardigheden en attitudes) te versterken door hen onder andere te informeren 
omtrent lang stilzitten. Op de component educatie scoren slechts 2 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 0,66 op 10. 
Drie vierde van de Vlaamse universiteiten en hogescholen geven geen informatie over 
lang stilzitten, of weten niet of dit gegeven wordt. Degene die dit wel doen, reiken 
vooral informatiemateriaal aan. Maar dat is een minder effectieve en duurzame 
strategie dan bv. het organiseren van workshops, het uitnodigen van gastsprekers of 
het verankeren van lesinhoud over lang stilzitten in het curriculum van studenten die 
een opleiding volgen die hier niet aan gerelateerd is. De afwezigheid van meer 
effectieve en duurzame strategieën verklaart dan ook de lage score. Ook al is 
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sedentair gedrag een vrij nieuw gezondheidsthema, toch is dit gemiddelde vrij 
bedroevend. In 2017 werd de bewegingsdriehoek immers gelanceerd en die werd 
uitgebreid opgenomen in de media.  Er werden ook informatiesessies georganiseerd 
voor het hoger onderwijs. Lang stilzitten blijkt dus een sterk onderbelicht thema te 
zijn binnen hoger onderwijs en kan dus sterk baten van een brede sensibilisering 
omtrent dit thema waarbij kennisverhoging omtrent de risico’s en 
gezondheidsaanbevelingen noodzakelijk is. Ook educatie rond de mogelijke 
gedragsstrategieën om zelf sedentair gedrag te leren beperken of het zitten te 
onderbreken vormen de basis voor een mentaliteitswijziging en gedragsverandering5. 
 
Ook omgevingsinterventies vormen een belangrijke factor voor een succesvol beleid 
rond lang stilzitten. Door de omgeving aan te pakken, kan je gezondheid rechtstreeks 
beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of bevestigen. De omgeving moet daarom 
zo ingericht zijn dat de niet-sedentaire keuze de meest evidente keuze wordt en die 
moet ook als voorbeeld fungeren. Op deze component scoren Vlaamse universiteiten 
en hogescholen duidelijk beter (maar nog steeds vrij laag) in vergelijking met de 
component educatie: 8 van de 16 deelnemende onderwijsinstellingen scoren 
minstens 2 op 10, met een gemiddelde van 2,17. 10 van de 16 
hogeronderwijsinstellingen hebben infrastructuur of organiseren initiatieven om het 
lange stilzitten bij studenten te beperken. Hierbij wordt er vooral ingezet op 
maatregelen om de bereikbaarheid te bevorderen voor openbaar vervoer, fietsers en 
voetgangers. (Zit-)stabureaus of tafels en pauzesoftware zijn echter maar zelden 
aanwezig voor studenten en ook van bewegingstussendoortjes, die vrij makkelijk te 
implementeren zijn, wordt te weinig gebruikgemaakt. Verder kan personeel hierbij 
een belangrijke voorbeeldrol innemen, door bv. zelf gebruik te maken van de 
aanwezige faciliteiten om minder lang stil te zitten of zelf het zitten te onderbreken 
of meer recht te staan en de studenten hier dan ook voor aan te moedigen. 
 
Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Maar hier scoren de 
deelnemende hogeronderwijsinstellingen het laagst op. Maar één enkele 
hogeronderwijsinstelling heeft een score hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 
0,42. Bij enkele Vlaamse hogescholen en universiteiten zijn er mondelinge of 
impliciete afspraken, en bij een enkeling zijn er regels en/of afspraken opgenomen 
in een schriftelijk plan, waardoor de gemiddelde score toch nog boven nul stijgt. We 
raden de hogeronderwijsinstellingen daarom sterk aan om afspraken en regels 
omtrent lang stilzitten op te nemen. Want deze afspraken en regels zijn nodig om een 
draagvlak te creëren om van de niet-sedentaire keuze de meest evidente te maken6 
 
Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding belangrijk om tijdig en kwaliteitsvol 
welbepaalde klachten gerelateerd aan lang stilzitten, zoals nek- en rugklachten of 
obesitas te voorkomen. Specifiek voor het beleid rond lang stilzitten van Vlaamse 
hogescholen en universiteiten, houdt dit een kwaliteitsvolle verwijzing naar de zorg 
in, ofwel intern, ofwel naar een externe expert, zoals een ergonoom. Met een 
gemiddelde score van 2,81 en 6 van de 16 deelnemende hogeronderwijsinstellingen 
die hoger dan 2 scoren, is dit de component waar de gemiddelde score het hoogst 
ligt, hoewel deze nog steeds vrij laag is. Vaak is er geen interne expert aanwezig om 
studenten met bijzondere noden gerelateerd aan lang stilzitten te ondersteunen. Wel 

 
5 Acker, R. Van, & Meester, F. De (2015). Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw: 
syntheserapport met onderbouwing voor de factsheet sedentair gedrag. Brussel: Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). 
6 Acker, R. Van, & Meester, F. De (2015). Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw: 
syntheserapport met onderbouwing voor de factsheet sedentair gedrag. Brussel: Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). 
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worden studenten doorverwezen naar een externe expert (al dan niet rond lang 
stilzitten). De meeste hogeronderwijsinstellingen gaven echter aan geen enkele 
ondersteuning te voorzien met zelfs geen verwijzing naar een beweegapp. 
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Thema roken 

Totaalscore voor het rookbeleid  
 
De totaalscore voor het rookbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 
strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken 
en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij het onderdeel 
omgevingsinterventies het zwaarst doorweegt binnen het totaal. De exacte gewichten 
per strategie zijn: educatie 10%, omgevingsinterventies 40%, afspraken en regels 20% 
en zorg en begeleiding 30%. 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen rond roken invulden, de gemiddelde 
totaalscore (op 100), de mediaan en standaardafwijking en de minimum- en 
maximumscore. 
 
 
N 15 
Gemiddelde 29,70 
Mediaan 28,00 
Standaardafwijking 12,52 
Minimum 10,00 
Maximum 49,44 

 
 
In onderstaande histogram zie je de verdeling van de totaalscores van het rookbeleid 
volgens het aantal hogeronderwijsinstellingen. De figuur daaronder weerspiegelt een 
staafdiagram waarin de verdeling gegroepeerd werd in score-intervallen van 10 
punten. 
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Score voor de strategie educatie 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent educatie rond roken invulden, de 
gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 
educatie rond roken.  
 
N 15 
Gemiddelde 3,46 
Mediaan 5,00 
Standaardafwijking 3,08 
Minimum 0,00 
Maximum 6,54 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
 
De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande 
vragen. 
 

 

- 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? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of 
pakketten) 

6  40 

Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten 
of het uitnodigen van gastsprekers of deskundigen (bv. 
tabakoloog en arts) 

1  7 

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

7  47 

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

1  7 

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) 

2  13 

Er wordt geen informatie gegeven over roken. 4  27 

Andere manieren: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

6 deelnemende hogeronderwijsinstellingen geven geen informatie aan studenten over 
roken of de respondent weet net of dit gebeurt. Bij de overige 9 instellingen wordt 
het vaakst gebruikgemaakt van intranet, websites of andere communicatiekanalen 
(N=7) of van informatiemateriaal (N=6) om info omtrent roken te verspreiden. Van de 
mogelijkheid om lesinhoud over roken op te nemen in het curriculum van studenten 
wordt minder gebruikgemaakt (N=2). Ten slotte is de verspreiding van informatie via 
het organiseren van infosessies, workshops, debatten of het uitnodigen van 
gastsprekers of deskundigen (N=1) en via een infostand op activiteiten of 
evenementen (N=1) het minst populair.  
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- Worden de regels of afspraken rond het roken actief gecommuniceerd 
naar studenten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 7  58 

Nee 3  25 

Ik weet het niet. 2  17 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen hebben regels of afspraken rond roken, 
of doen een beroep op een externe bron, zoals het wettelijke rookverbod. Binnen deze 
groep worden de regels en afspraken bij 7 onderwijsinstellingen actief 
gecommuniceerd naar studenten toe. Waar dat niet gebeurt, geven 3 instellingen aan 
dat ze dit niet doen en 2 weten het niet. 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 
 
In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent omgevingsinterventies rond roken 
invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de 
minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van 
de scores op omgevingsinterventies rond roken.  
 
 
N 15 
Gemiddelde 1,86 
Mediaan 1,80 
Standaardafwijking 1,48 
Minimum 0,00 
Maximum 5,00 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
 
De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 

- Worden personeelsleden en sleutelfiguren (bv. binnen 
studentenverenigingen) betrokken bij (de preventie van) roken bij 
studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

5  33 

De sleutelfiguren worden bewust gemaakt van hun 
voorbeeldfunctie (ze worden bv. gevraagd niet te roken in 
het bijzijn van studenten). 

2  13 

Nee, zij worden niet betrokken. 7  47 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Slechts bij 6 deelnemende hogeronderwijsinstellingen worden personeelsleden en 
sleutelfiguren betrokken bij (de preventie van) roken bij studenten. Hierbij worden 
personeelsleden vaker bewust gemaakt van hun voorbeeldfunctie (N=5) in 
vergelijking met sleutelfiguren (N=2). 7 onderwijsinstellingen geven aan dat 
personeelsleden en sleutelfiguren niet betrokken worden, en 2 weten het niet. 
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- Waar staan asbakken op of rond de campussen? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op het domein van de hogeschool/universiteit 13  87 

Op het domein van de studentenresidenties 5  33 

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

3  20 

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

0  0 

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

0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Op of rond de campussen zijn er wel asbakken te vinden bij elke deelnemende 
hogeronderwijsinstelling. Meestal staan die op het domein van de hogeschool of 
universiteit zelf (N=13). Bij een deel staan er ook asbakken op het domein van de 
studentenresidenties (N=5) of buiten het domein van de onderwijsinstelling en 
studentenresidenties (N=3). We hebben echter geen zicht op de exacte plaats van de 
asbakken. Wanneer ze binnen een aangeduide rookzone staan (zie volgende vraag), 
is dat minder problematisch. Maar wanneer ze overal mogen staan, kan dat mensen 
triggeren om een sigaret op te steken. Daarom: hoe minder asbakken, hoe beter. 
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- Wat stelt het schriftelijke reglement of wat stellen de mondelinge of 
impliciete afspraken over het roken op of rond de 
hogeschool/universiteit? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Roken kan overal buiten. 1  9 

Roken kan buiten in een aangeduide rookzone. 9  82 

Roken kan binnen in een afzonderlijke rookkamer. 0  0 

Roken kan binnen, behalve op bepaalde plaatsen (bv. 
werkplaatsen). 

0  0 

Roken is nergens toegelaten (niet binnen en niet buiten). 0  0 

Ik weet het niet. 1  9 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 11 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

-  

Bij de 11 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die aangeven regels of afspraken 
te hebben rond roken, zien we dat roken vooral buiten in een aangeduide rookzone 
mag (N=9). Bij 1 instelling mag buiten roken overal (N=1). Binnen is roken nergens 
toegelaten. Ten slotte geeft één onderwijsinstelling aan dat ze niet weten waar roken 
is toegelaten op of rond de hogeronderwijsinstelling. 
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- Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent het reglement/de 
afspraken over roken op de hogeschool/universiteit worden overtreden 
door het personeel? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 1  8 

2 Soms 3  25 

3 Zelden 2  17 

4 Nooit 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 6  50 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Van de 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die ofwel aangeven regels of 
afspraken rond roken te hebben, ofwel zich beroepen op een externe bron zoals het 
wettelijke rookverbod, geeft de helft aan dat ze niet weten hoe frequent het reglement 
of de afspraken rond roken overtreden worden door het personeel (N=6). Vervolgens 
wordt het reglement bij 3 onderwijsinstellingen soms overtreden door het personeel, 
bij 2 zelden en bij 1 vaak. In geen enkele universiteit of hogeschool wordt het 
reglement nooit overtreden. 
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- Indien het reglement/de afspraken over roken wordt/worden overtreden, 
wordt het betrokken personeelslid hierop aangesproken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 2  17 

2 Soms aangesproken 5  42 

3 Zelden tot nooit aangesproken 1  8 

- NVT / Ik weet het niet 4  33 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Net zoals bij de vorige vraag, kregen 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen de 
vraag of het betrokken personeelslid erop wordt aangesproken als hij of zij het 
reglement of de afspraken rond roken overtreedt. Hierbij geven 2 
onderwijsinstellingen aan dat het personeelslid steeds wordt aangesproken, 5 dat dit 
soms gebeurt en slechts 1 dat personeel zelden tot nooit wordt aangesproken. 
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Score voor de strategie afspraken en regels 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent afspraken en regels rond roken 
invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de 
minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van 
de scores op afspraken en regels rond roken.  
 
 
N 15 
Gemiddelde 3,31 
Mediaan 3,67 
Standaardafwijking 2,08 
Minimum 0,00 
Maximum 6,66 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
 
De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen, met uitzondering van de vraag: ‘Kunt u – globaal genomen –
aangeven hoe frequent het reglement/de afspraken over roken op de 
hogeschool/universiteit wordt/worden overtreden door studenten en 
personeelsleden?’ 
 
 

- Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over 
roken op of rond de hogeschool/universiteit voor studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

10  67 

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

4  27 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 0  0 

Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron (bv. het 
strafrecht). 

1  7 

Nee 1  7 

Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bij 11 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen zijn er afspraken en/of 
regels aanwezig rond roken op of rond de hogeschool of universiteit voor studenten. 
De overgrote meerderheid heeft afspraken en/of regels die opgenomen zijn in een 
schriftelijk reglement (N=10) en bij 4 is er (ook) een schriftelijk plan. Hoewel er geen 
specifieke afspraken of regels aanwezig zijn, baseert één onderwijsinstelling zich toch 
op een externe bron. Ten slotte geeft één hogeronderwijsinstelling aan dat ze geen 
afspraken of regels heeft en zich ook niet baseert op een externe bron, en weet één 
onderwijsinstelling niet of ze dergelijke afspraken en/of regels heeft. 
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- Is de e-sigaret of shisha-pen opgenomen in dit reglement, dit plan of 
deze afspraken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 3  27 

Nee, omdat we de wetgeving hierrond onvoldoende 
kennen. 

1  9 

Nee, maar gaan we nog doen. 0  0 

Nee en zullen we ook niet doen. 0  0 

Nee en ik weet niet of we het nog gaan doen. 3  27 

Ik weet het niet. 4  36 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 11 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wanneer er wel afspraken of regels aanwezig zijn, kent de e-sigaret of shisha pen ook 
een plaats in het schriftelijke reglement of plan bij 3 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen. De overige onderwijsinstellingen geven aan dat ze niet 
weten of dit opgenomen is (N=4), dat het niet opgenomen is en niet weten of ze het 
nog zullen doen (N=3) of dat ze de wetgeving hierrond onvoldoende kennen (N=1). 
Geen enkele universiteit of hogeschool gaf aan dat ze de e-sigaret of shisha pen nog 
zullen opnemen, maar niemand sloot ook uit dat het nog in de toekomst kon 
gebeuren. 
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- Wat stelt het schriftelijke reglement of wat stellen de mondelinge of 
impliciete afspraken over het roken op of rond de 
hogeschool/universiteit? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Roken kan overal buiten. 1  9 

Roken kan buiten in een aangeduide rookzone. 9  82 

Roken kan binnen in een afzonderlijke rookkamer. 0  0 

Roken kan binnen, behalve op bepaalde plaatsen (bv. 
werkplaatsen). 

0  0 

Roken is nergens toegelaten (niet binnen en niet buiten). 0  0 

Ik weet het niet. 1  9 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 11 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
De overgrote meerderheid (N=9) van de 11 deelnemende hogeronderwijsinstellingen 
die afspraken en/of regels hebben rond roken, geeft aan dat roken buiten kan in een 
aangeduide rookzone. Slechts bij een klein deel mag buiten roken overal (N=1). 
Binnen roken is nergens toegelaten. Ten slotte geeft één onderwijsinstelling aan dat 
ze niet weet waar roken is toegelaten op of rond de hogeronderwijsinstelling. 
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- Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent het reglement/de 
afspraken over roken op de hogeschool/universiteit wordt/worden 
overtreden door studenten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 2  17 

2 Soms 3  25 

3 Zelden 2  17 

4 Nooit 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 5  42 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent het reglement/de 
afspraken over roken op de hogeschool/universiteit wordt/worden 
overtreden door het personeel? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 1  8 

2 Soms 3  25 

3 Zelden 2  17 

4 Nooit 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 6  50 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Van de 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die ofwel aangaven regels of 
afspraken rond roken te hebben, ofwel zich beroepen op een externe bron zoals het 
wettelijke rookverbod, geeft ongeveer de helft aan dat ze niet weten hoe frequent het 
reglement of de afspraken rond roken overtreden worden door studenten (N=5) en 
personeelsleden (N=6). Vervolgens wordt het reglement soms overtreden door beide 
groepen bij 3 onderwijsinstellingen, bij 2 worden ze zelden overtreden. Bij één 
onderwijsinstelling wordt het reglement vaak overtreden door personeelsleden en bij 
2 door studenten. In geen enkele universiteit of hogeschool wordt het reglement nooit 
overtreden. Let op: deze vragen werden niet meegenomen in de berekening van de 
scores. 
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- Zijn er concrete sancties (bv. tuchtstraf of peuken rapen) voorzien voor 
studenten die het reglement of de afspraken over roken overtreden? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

2  17 

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

7  58 

Nee, wij treden niet op. 2  17 

Ik weet het niet. 1  8 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Van de 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die aangaven ofwel regels of 
afspraken rond roken te hebben, ofwel zich te beroepen op een externe bron zoals 
het wettelijke rookverbod, voorziet de meerderheid geen concrete sancties, maar 
zullen ze wel gepast optreden (N=7). Slechts 2 onderwijsinstellingen zullen optreden 
conform de bepalingen in het schriftelijke reglement. Verder treden 2 niet op wanneer 
studenten de afspraken of regels rond roken overtreden, en weet 1 niet of er concrete 
sancties voorzien worden. 
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- Indien het reglement/de afspraken over roken wordt/worden overtreden, 
wordt de betrokken student hierop aangesproken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 3  25 

2 Soms aangesproken 5  42 

3 Zelden tot nooit aangesproken 1  8 

- NVT / Ik weet het niet. 3  25 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Indien het reglement/de afspraken over roken wordt/worden overtreden, 
wordt het betrokken personeelslid hierop aangesproken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 2  17 

2 Soms aangesproken 5  42 

3 Zelden tot nooit aangesproken 1  8 

- NVT / Ik weet het niet. 4  33 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De meerderheid van de 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die regels of 
afspraken hebben omtrent roken, of zich beroepen op een externe bron, zal 
studenten en personeel soms aanspreken wanneer zij het reglement of de afspraken 
overtreden (telkens 5 onderwijsinstellingen). Verder zullen 3 onderwijsinstellingen 
studenten steeds aanspreken. Bij personeel ligt dat iets lager: hier worden zij steeds 
aangesproken bij 2 instellingen. Zowel studenten als personeel zullen zelden tot nooit 
aangesproken worden bij telkens 1 onderwijsinstelling. Ten slotte geeft een deel aan 
dat ze niet weten of studenten (N=3) of personeel (N=4) worden aangesproken. 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent zorg en begeleiding rond roken 
invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de 
minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van 
de scores op zorg en begeleiding rond roken.  
 
N 15 
Gemiddelde 4,06 
Mediaan 5,00 
Standaardafwijking 1,96 
Minimum 0,00 
Maximum 7,50 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  
 
De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 

- Worden personeelsleden en sleutelfiguren (bv. binnen 
studentenverenigingen) betrokken bij (de preventie van) roken bij 
studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

3  20 

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

2  13 

Nee, zij worden niet betrokken. 7  47 

Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Bij iets minder dan de helft van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen worden 
personeelsleden en sleutelfiguren niet bewust gemaakt of aangezet tot het signaleren 
van studenten met problemen met roken (N=7). Bij 3 onderwijsinstellingen worden 
personeelsleden wel bewust gemaakt of aangezet tot signaleren, wat iets lager ligt 
dan bij sleutelfiguren (N=2). Ten slotte weten 2 onderwijsinstellingen niet of de 
personeelsleden of sleutelfiguren betrokken worden. 
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- Kunnen studenten bij iemand terecht voor hulpverlening en 
ondersteuning bij het stoppen met roken? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij een interne hulpverlener gespecialiseerd in 
rookproblematiek (bv. interne tabakoloog) 

2  13 

Ja, bij een andere interne expert (bv. studentenarts) 2  13 

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

9  60 

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

9  60 

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

1  7 

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

6  40 

Nee 3  20 

Ja, via andere manier: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Studenten kunnen bij 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen terecht voor 
hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met roken. Dit gebeurt het vaakst via 
doorverwijzing naar een externe expert of expertisecentrum gespecialiseerd in 
rookproblematiek (N=9) of naar een andere externe expert zoals de huisarts (N=9). 
Bij telkens 2 instellingen is er een interne hulpverlener aanwezig die gespecialiseerd 
is in rookproblematiek, of is er een andere expert binnenshuis. Slechts 1 
hogeronderwijsinstelling voorziet een financiële tegemoetkoming voor advies bij een 
deskundige, expertisecentrum of voor het volgen van groepssessies. Ten slotte wordt 
er ook vaak gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot online zelfhulp: 6 
onderwijsinstellingen geven aan hiernaar door te verwijzen. 
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Conclusie voor het rookbeleid 
 
Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Met de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 wordt meer specifiek 
beoogd dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse 
hogescholen en universiteiten specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 
“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.” ‘Gezonder leven’ 
heeft onder andere betrekking op roken.  
 
De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol rookbeleid naar studenten toe 
is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk rookbeleid bestaat uit 
laagdrempelige acties volgens de vier verschillende strategieën van de 
gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en 
begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van 
losse acties binnen de hogeschool of universiteit naar een samenhangend beleid. 
 
Omdat de setting hoger onderwijs voor het eerst opgenomen werd in de 
indicatorenbevraging van 2019, gelden deze resultaten alleen als nulmeting voor de 
kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen en universiteiten 
in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Er kan dus ook geen 
vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 
gezondheidsbeleid is binnen hoger onderwijs. Een gezondheidsbeleid binnen hoger 
onderwijs wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens een 
totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore minder bedraagt 
dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is ze toch weerhouden. De score mag 
namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 
voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt 
en 80 of meer ideaal is. Bovendien is het de bedoeling om zoveel mogelijk entiteiten 
(hier: hogeronderwijsinstellingen) boven de minimale norm te krijgen, liever dan een 
klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 
 
Wat betreft het rookbeleid, voeren 3 deelnemende hogeronderwijsinstellingen een 
voldoende kwaliteitsvol preventief beleid, met een gemiddelde score van 29,70 op 
100. Vooral Vlaamse hogescholen en universiteiten met gemiddeld minder dan 5.000 
studenten per jaar scoren hoger op de mate waarin ze inzetten op het rookbeleid.  
 
Om studenten te motiveren om niet te roken of te stoppen met roken, is het belangrijk 
om hen dit gezonde gedrag te stimuleren door de individuele competenties (kennis, 
vaardigheden en attitudes) te versterken door hen onder andere te informeren 
omtrent roken, niet enkel in het kader van preventie, maar ook voor ondersteuning 
bij het stoppen met roken. Op de component educatie scoren de deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen iets hoger in vergelijking met omgevingsinterventies. 8 
hebben een score hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 3,46. Hogescholen 
zetten meer in op educatie in vergelijking met universiteiten. Dat komt misschien 
doordat er in hogescholen meer een traditionele ‘schoolcultuur’ heerst, terwijl bij 
universiteiten de verantwoordelijkheid in sterkere mate bij de studenten zelf ligt. In 
hogescholen worden ook meer opleidingen zoals leerkracht of zorgberoep gegeven: 
het goede voorbeeld geven is een inherente taak bij deze beroepen. Ten slotte is het 
mogelijk dat een hogere proportie van hogeschoolstudenten rookt. 
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Vlaamse universiteiten en hogescholen benutten een brede waaier aan 
communicatiekanalen, zoals het organiseren van infosessies, informatiemateriaal 
aanreiken en een infostand plaatsen. Omdat ook universiteiten en hogescholen 
meegaan met hun tijd, gebeurt het geven van informatie echter het vaakst via online 
communicatiekanalen. Maar waar nog meer op ingezet kan worden, is het duidelijk 
communiceren van de regels en afspraken rond roken, zodat studenten hier helder 
over geïnformeerd worden. 
 
Omgevingsinterventies vormen ook een belangrijke factor voor een succesvol 
rookbeleid. Door de omgeving aan te pakken, kan je gezondheid rechtstreeks 
beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of bevestigen. Dat is echter de component 
waar de deelnemende onderwijsinstellingen het minst op inzetten en dus het slechtst 
op scoren. 7 deelnemende hogeronderwijsinstellingen scoren minstens 2 op 10, met 
maar een gemiddelde van 1,86. Vooral hogeronderwijsinstellingen met vijf of meer 
vestigingen, en met gemiddeld meer dan 10.000 studenten per jaar scoren beter op 
de mate waarin wordt ingezet op omgevingsinterventies.  
 
Bijna alle Vlaamse hogescholen en universiteiten staan roken in de openlucht toe, 
maar wel beperkt tot binnen een aangeduide rookzone. Bijna elke onderwijsinstelling 
heeft asbakken op het domein staan. In de toekomst is het belangrijk om roken verder 
te ontmoedigen door rookzones te beperken en ook asbakken strategisch te plaatsen 
om zo studenten niet tot roken te verleiden. Personeelsleden en sleutelfiguren kunnen 
hierbij een belangrijke voorbeeldrol opnemen, iets waar tot nu toe nog te weinig op 
ingezet wordt. Hierbij is het belangrijk dat ook het personeel zich aan de regels houdt, 
en steeds op regeloverschrijdend gedrag wordt aangesproken.  
 
Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Maar liefst 12 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen heeft hier een score hoger dan 2 op 10, met een 
gemiddelde van 3,31. Vlaamse hogescholen en universiteiten beschikken in het 
algemeen over schriftelijke afspraken en regels, die vooral opgenomen zijn in een 
schriftelijk reglement. De e-sigaret of shisha-pen is hierin echter vaak nog niet 
opgenomen. Hoewel deze minder schadelijk zijn in vergelijking met tabakssigaretten, 
kunnen ze wel gezondheidsrisico’s met zich meedragen, niet alleen voor de roker 
zelf, maar ook voor de omgeving. Naast de afwezigheid van de e-sigaret en shisha-
pen, zijn er ook vaak (nog) geen concrete sancties opgenomen wanneer studenten 
het reglement overtreden, terwijl studenten wel nog geregeld de regels overtreden. 
Wel zullen ze soms hierop aangesproken worden. Naar de toekomst toe kan het 
daarom aangeraden zijn om de sancties steviger te verankeren in de al bestaande 
reglementering, waarbij ook toezicht wordt gehouden op de naleving hiervan. 
 
Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding belangrijk om zo hulpverlening en 
ondersteuning te bieden bij het stoppen met roken en zo gerelateerde ziekten of 
aandoeningen te voorkomen. Deze component is het sterkst uitgewerkt bij Vlaamse 
hogescholen en universiteiten: maar liefst 13 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen scoren meer dan 2 op 10, met een gemiddelde score van 
4,06. Een interne hulpverlener is vaak niet aanwezig binnenshuis waarbij studenten 
terechtkunnen voor hulp en ondersteuning bij het stoppen met roken. Wel wordt er 
bij veel onderwijsinstellingen doorverwezen naar een externe expert, al dan niet 
gespecialiseerd in rookproblematiek, of naar online zelfhulp. Ook al is het een goede 
zaak dat studenten ergens terechtkunnen, toch kunnen onderwijsinstellingen nog 
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meer inzetten op de rol van personeelsleden en sleutelfiguren en hen bewustmaken 
voor of aanzetten tot het signaleren van studenten die roken. 
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Thema alcohol 

Totaalscore voor het alcoholbeleid 
 
De totaalscore voor het alcoholbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 
strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken 
en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij de onderdelen 
omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding het zwaarst 
doorwegen binnen het totaal. De exacte gewichten per strategie zijn: educatie 10%, 
omgevingsinterventies 30%, afspraken en regels 30% en zorg en begeleiding 30%. 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen rond alcohol invulden, de gemiddelde 
totaalscore (op 100), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore.  
 
N 15 
Gemiddelde 48,25 
Mediaan 50,18 
Standaardafwijking 20,18 
Minimum 13,27 
Maximum 70,65 

 
 
In onderstaande histogram zie je de verdeling van de totaalscores van het 
alcoholbeleid volgens het aantal hogeronderwijsinstellingen. De figuur daaronder 
weerspiegelt een staafdiagram waarin de verdeling gegroepeerd werd in score-
intervallen van 10 punten.  
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Score voor de strategie educatie 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent educatie rond alcohol invulden, de 
gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 
educatie rond alcoholgebruik.  
 
N 15 
Gemiddelde 4,44 
Mediaan 4,61 
Standaardafwijking 3,36 
Minimum 0,00 
Maximum 8,85 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
 
De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande 
vragen. 
 
 

- Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten 
informatie gegeven over (de preventie van) (overmatig) alcoholgebruik? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of 
pakketten) 

10  67 

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

7  47 

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

7  47 

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

7  47 

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) 

2  13 

Er wordt geen informatie gegeven over alcohol. 2  13 

Andere manieren: (vul in) … 3  20 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere manieren Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Groepsprogramma rond verslaving 1 7% 
Preventieve acties en beleid 2 13% 

 
Bij slechts 2 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen wordt er geen 
informatie gegeven aan studenten over (de preventie van) (overmatig) alcoholgebruik. 
Wanneer dit wel gebeurt, is het gebruik van informatiemateriaal, zoals affiches, 
folders, brochures of pakketten veruit de meest populaire manier (N=10). Ook van het 
organiseren van infosessies, workshops, debatten of het uitnodigen van gastsprekers 
of deskundigen (N=7), van intranet, websites of andere communicatiekanalen (N=7) 
of van een infostand op activiteiten of evenementen (N=7) wordt gretig 
gebruikgemaakt om informatie te verspreiden. Van de mogelijkheid om lesinhoud 
over alcohol op te nemen in het curriculum van studenten wordt het minst 
gebruikgemaakt (N=2). Ten slotte werden nog twee extra antwoorden aangereikt: de 
verspreiding van informatie via preventieve acties en beleid (N=2) en via een 
groepsprogramma rond verslaving (N=1). 
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- Worden de regels of afspraken rond het alcoholgebruik actief 
gecommuniceerd naar studenten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 6  50 

Nee 5  42 

Ik weet het niet. 1  8 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Bij 12 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen zijn regels of afspraken 
aanwezig rond alcoholgebruik. Binnen deze groep worden de regels en afspraken bij 
de helft van de onderwijsinstellingen actief gecommuniceerd naar studenten toe. Bij 
degenen waar dit niet gebeurt, geven 5 instellingen aan dat ze dit niet doen en 1 weet 
het niet.  
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 
 
In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent omgevingsinterventies rond 
alcoholgebruik invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op omgevingsinterventies rond 
alcoholgebruik.  
 
N 15 
Gemiddelde 3,46 
Mediaan 3,50 
Standaardafwijking 1,50 
Minimum 1,40 
Maximum 6,00 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
 
De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 

- Worden personeelsleden en sleutelfiguren (bv. binnen 
studentenverenigingen) betrokken bij (de preventie van) overmatig 
alcoholgebruik bij studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

8  53 

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

6  40 

Nee, zij worden niet betrokken. 3  20 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 1  7 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Bij 11 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen worden personeelsleden 
en sleutelfiguren betrokken bij (de preventie van) overmatig alcoholgebruik bij 
studenten. Hierbij worden personeelsleden iets vaker bewust gemaakt van hun 
voorbeeldfunctie (N=8) in vergelijking met sleutelfiguren (N=4). 3 instellingen geven 
aan dat personeelsleden en sleutelfiguren niet betrokken worden, en 1 weet het niet. 
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- Wanneer biedt uw hogeschool/universiteit alcoholische dranken aan 
studenten aan? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Bij gelegenheden (bv. receptie voor studenten) 9  60 

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

4  27 

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

5  33 

Er wordt op geen enkel moment alcohol aangeboden. 0  0 

Op andere momenten: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Elke deelnemende hogeronderwijsinstelling biedt op een gegeven moment 
alcoholische dranken aan studenten aan. Het vaakst worden deze dranken 
aangeboden tijdens gelegenheden, zoals een receptie voor studenten (N=9). Minder 
vaak gebeurt dit tijdens activiteiten die plaatsvinden op de hogeschool of universiteit 
georganiseerd door studenten, zoals een quiz op de campus (N=4). Bij 5 
onderwijsinstellingen worden alcoholische dranken permanent aangeboden, bv. in 
studentenrestaurants of in de kantine. 
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- Wat stelt het schriftelijke reglement of plan of wat stellen de mondelinge 
of impliciete afspraken over alcoholgebruik op de 
hogeschool/universiteit bij studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Alleen dranken met laag alcoholgehalte zijn toegelaten. 2  17 

Het drinken van alcoholische dranken is nooit toegelaten. 0  0 

Andere: (vul in) … 1  8 

Ik weet het niet. 1  8 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Van studenten wordt verwacht dat ze 
zich eerbiedig gedragen 

1 8% 

 
Van de 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die aangaven regels of afspraken 
rond alcoholgebruik te hebben, geven 2 onderwijsinstellingen aan dat alleen dranken 
met een laag alcoholgehalte toegelaten zijn. Verder verduidelijkt 1 instelling dat van 
studenten verwacht wordt dat ze zich eerbiedig gedragen. Let op: deze vraag werd 
slechts deels gebruikt voor de strategie omgevingsinterventies. De overige 
antwoordopties worden besproken bij afspraken en regels. 
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- Wat stelt het schriftelijke reglement of plan of wat stellen de mondelinge 
of impliciete afspraken over alcoholgebruik van studenten bij 
studentenactiviteiten, zoals een doop? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

(Een deel van) het organisatieteam moet nuchter blijven. 11  92 

Het alcoholpercentage in het bloed van de deelnemers 
(bv. de schachten) mag niet hoger liggen dan het 
wettelijke toegestane maximum. 

3  25 

Alleen dranken met laag alcoholgehalte zijn toegelaten. 3  25 

Het drinken van alcoholische dranken is nooit toegelaten. 0  0 

Andere: (vul in) … 3  25 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Bepalingen doopcharter Stad 1 8% 
Schachten mogen niet gedwongen 
worden tot overdreven inname van (non-
)alcoholische dranken. 

1 8% 

Extra subsidies voor activiteiten met 
alcoholvrij of alcoholarm bier 

1 8% 

 

De deelnemende hogeronderwijsinstellingen met regels en afspraken rond 
alcoholgebruik zetten sterk in op omgevingsinterventies bij studentenactiviteiten. Zo 
wordt er bij 11 onderwijsinstellingen verwacht dat (een deel van) het organisatieteam 
nuchter blijft. Verder moet het alcoholpercentage in het bloed van de deelnemers niet 
hoger liggen dan het wettelijk toegestane maximum en zijn ook alleen dranken met 
een laag alcoholgehalte toegelaten bij telkens 3 onderwijsinstellingen. Verder gaven 
de respondenten ook nog drie extra antwoordopties aan: er zijn bepalingen van het 
doopcharter met de stad (N=1), de schachten mogen niet gedwongen worden tot 
overdreven inname van (non-)alcoholische dranken (N=1) en ten slotte zijn er extra 
subsidies voor activiteiten met alcoholvrij of alcoholarm bier (N=1). 
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- Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent het reglement/de 
afspraken over alcoholgebruik op de hogeschool/universiteit 
wordt/worden overtreden door het personeel? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 0  0 

2 Soms 0  0 

3 Zelden 8  67 

4 Nooit 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 4  33 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Van de 12 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die aangaven regels of 
afspraken rond alcoholgebruik te hebben, geven 8 instellingen aan dat de regels of 
afspraken over alcoholgebruik op de hogeschool of universiteit zelden door het 
personeel worden overtreden. In geen enkele onderwijsinstelling worden de regels en 
afspraken vaak, soms of nooit overtreden door het personeel. 

 

 

- Indien het reglement/de afspraken over alcoholgebruik wordt/worden 
overtreden, wordt het betrokken personeelslid hierop aangesproken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 2  17 

2 Soms aangesproken 3  25 

3 Zelden tot nooit aangesproken 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 7  58 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Net zoals bij de vorige vragen, kregen 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen 
de vraag of het betrokken personeelslid erop aangesproken wordt als hij of zij het 
reglement of de afspraken rond alcoholgebruik overtreedt. Hierbij geven 3 
instellingen aan dat dit soms gebeurt, en 2 dat het betrokken personeelslid steeds 
wordt aangesproken. Deze cijfers liggen heel laag omdat 7 van de 15 
hogeronderwijsinstellingen die aangaven regels of afspraken rond alcoholgebruik te 
hebben, niet weten of personeelsleden worden aangesproken wanneer ze de regels 
of afspraken overtreden of dit niet van toepassing is. 
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Score voor de strategie afspraken en regels 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent afspraken en regels rond 
alcoholgebruik invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op afspraken en regels rond alcoholgebruik.  
 
N 15 
Gemiddelde 4,31 
Mediaan 4,98 
Standaardafwijking 2,59 
Minimum 0,00 
Maximum 7,12 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
 
De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen, met uitzondering van de vraag: ‘Kunt u – globaal genomen – 
aangeven hoe frequent het reglement/de afspraken over alcoholgebruik op de 
hogeschool/universiteit worden overtreden door studenten en personeel?’ 
 
 

- Op welke manier werkt uw hogeschool/universiteit mee aan een 
samenwerkingsovereenkomst tussen studenten(verenigingen), stad 
en/of politie? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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). 

13  87 

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

0  0 

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

5  33 

Er is geen samenwerkingsovereenkomst. 2  13 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Slechts bij 2 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen is er geen 
samenwerkingsovereenkomst tussen studentenverenigingen enerzijds en de stad 
en/of politie anderzijds. Bij degene waarbij dit wel aanwezig is, geeft iedereen aan 
dat studentenverenigingen pas officieel erkend worden door de hogeschool of 
universiteit als zij een document ondertekenen met regels rond alcoholgebruik 
(N=13). Ten slotte geven 5 onderwijsinstellingen aan dat er een algemeen 
preventieplan bestaat met maatregelen om alcoholmisbruik tegen te gaan. 
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- Heeft uw hogeschool/universiteit specifieke afspraken en/of regels over 
alcoholgebruik op de universiteit/hogeschool voor studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

11  73 

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

4  27 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 3  20 

Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron (bv. het 
strafrecht). 

0  0 

Nee 3  20 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Bij 12 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen zijn er afspraken en/of 
regels aanwezig rond alcoholgebruik op de universiteit of hogeschool voor studenten. 
De overgrote meerderheid hiervan heeft afspraken en/of regels die opgenomen zijn 
in een schriftelijk reglement (N=11) en bij 4 is er (ook) een schriftelijk plan. Ten slotte 
geven 3 onderwijsinstellingen aan dat er mondelinge of impliciete afspraken rond 
alcoholgebruik bestaan. Geen enkele onderwijsinstelling beroept zich alleen op een 
externe bron. 
 
  



© Gezond Leven,2020 
Indicatorenbevraging 2019 – hoger onderwijs 154 

- Wat stelt het schriftelijke reglement of plan of wat stellen de mondelinge 
of impliciete afspraken over alcoholgebruik op de 
hogeschool/universiteit bij studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Het onder invloed zijn van alcohol tijdens de lesuren is 
verboden. 

8  67 

Het onder invloed zijn van alcohol binnen de gebouwen 
van de hogeschool/universiteit is verboden. 5  42 

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

6  50 

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

8  67 

Alleen dranken met laag alcoholgehalte zijn toegelaten. 2  17 

Adverteren van alcohol op de universiteit/hogeschool is 
verboden. 

5  42 

Het drinken van alcoholische dranken is nooit toegelaten. 0  0 

Andere: (vul in) … 1  8 

Ik weet het niet. 1  8 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Van studenten wordt verwacht dat ze 
zich eerbiedig gedragen 

1 8% 

 

De meerderheid van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen die afspraken en/of 
regels hebben rond alcoholgebruik, geeft aan dat het onder invloed zijn van alcohol 
tijdens de lesuren verboden is (N=8) en dat het gebruik van alcohol toegelaten is 
tijdens welomschreven aangelegenheden, zoals een studentenreceptie (N=8). Verder 
is het verboden om onder invloed te zijn van alcohol op activiteiten georganiseerd 
door de hogeschool of universiteit (N=6) of binnen de gebouwen van de 
onderwijsinstelling (N=5) en om alcohol te adverteren (N=5). Een kleine minderheid 
geeft ook aan dat alleen dranken met een laag alcoholgehalte toegelaten zijn (N=2) 
of weet niet wat de afspraken of regels omtrent alcoholgebruik stellen (N=1). Ten 
slotte geeft 1 instelling zelf aan dat ze van studenten verwacht dat ze zich eerbiedig 
gedragen. 
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- Wat stelt het schriftelijke reglement of plan of wat stellen de mondelinge 
of impliciete afspraken over alcoholgebruik van studenten bij 
studentenactiviteiten, zoals een doop? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

(Een deel van) het organisatieteam moet nuchter blijven 11  92 

Het alcoholpercentage in het bloed van de deelnemers 
(bv. de schachten) mag niet hoger liggen dan het 
wettelijke toegestane maximum 

3  25 

Alleen dranken met een laag alcoholgehalte zijn 
toegelaten 

3  25 

Activiteiten waar alcohol aangeboden wordt, worden niet 
gesubsidieerd 

0  0 

Subsidies voor activiteiten mogen niet gaan naar de 
aankoop van alcohol 

6  50 

Het drinken van alcoholische dranken is nooit toegelaten 0  0 

Andere: (vul in) … 3  25 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Bepalingen doopcharter Stad 1 8% 
Schachten mogen niet gedwongen 
worden tot overdreven inname van (non-
)alcoholische dranken. 

1 8% 

Extra subsidies voor activiteiten met 
alcoholvrij of alcoholarm bier 

1 8% 

 

Naast afspraken en regels rond alcoholgebruik op de universiteit of hogeschool, is er 
binnen iedere deelnemende onderwijsinstelling regelgeving rond alcoholgebruik van 
studenten bij studentenactiviteiten. Dit geldt echter wel alleen indien de 
onderwijsinstelling aangaf regels of afspraken te hebben, ongeacht de inhoud. Bij 
bijna iedere hogeronderwijsinstelling moet (een deel van) het organisatieteam nuchter 
blijven (N=11). Bij 6 instellingen mogen subsidies voor activiteiten niet gaan naar de 
aankoop van alcohol. Verder geven 3 onderwijsinstellingen aan dat het 
alcoholpercentage in het bloed van de deelnemers (bv. schachten) niet hoger mag 
liggen dan het wettelijke toegestane maximum of dat alleen dranken met een laag 
alcoholpercentage toegelaten zijn. Ten slotte gaven de respondenten ook nog drie 
extra antwoordopties aan: er zijn bepalingen van het doopcharter met de stad (N=1%), 
de schachten mogen niet gedwongen worden tot overdreven inname van (non-
)alcoholische dranken (N=1) en ten slotte zijn er extra subsidies voor activiteiten met 
alcoholvrij of alcoholarm bier (N=1). 
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- Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent het reglement/de 
afspraken over alcoholgebruik op de hogeschool/universiteit 
wordt/worden overtreden door studenten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 0  0 

2 Soms 2  17 

3 Zelden 4  33 

4 Nooit 0  0 

- NVT / Ik weet het niet 6  50 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent het reglement/de 
afspraken over alcoholgebruik op de hogeschool/universiteit 
wordt/worden overtreden door het personeel? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 0  0 

2 Soms 0  0 

3 Zelden 8  67 

4 Nooit 0  0 

- NVT / Ik weet het niet 4  33 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Van de 12 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die aangaven regels of 
afspraken rond alcoholgebruik te hebben, geven 2 instellingen aan dat deze soms, en 
4 dat deze zelden worden overtreden door studenten. Verder geven 8 instellingen aan 
dat de regels of afspraken zelden worden overtreden door het personeel. Geen enkele 
instelling gaf aan dat de regels vaak of nooit worden overtreden door studenten en 
personeelsleden. Let op: deze vraag werd niet meegenomen in de berekening van de 
scores en staat hier enkel ter info. 
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- Zijn er concrete sancties voorzien (bv. tuchtstraf) voor studenten die het 
reglement of de afspraken over alcoholgebruik overtreden? 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

9  75 

Nee, er zijn geen concrete sancties voorzien, maar wij 
zullen wel gepast optreden. 2  17 

Nee, wij treden niet op. 0  0 

Ik weet het niet. 1  8 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Van de 12 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die aangaven afspraken of regels 
rond alcohol te hebben, voorziet de meerderheid sancties conform de bepalingen in 
het schriftelijke reglement voor studenten die de afspraken of regels rond 
alcoholgebruik overtreden (N=9). De minderheid voorziet geen concrete sancties, 
maar geeft wel aan gepast op te treden bij een overtreding (N=2). Ten slotte weet 1 
instelling niet of er concrete sancties voorzien zijn. 

 

  



© Gezond Leven,2020 
Indicatorenbevraging 2019 – hoger onderwijs 158 

- Indien het reglement/de afspraken over alcoholgebruik wordt/worden 
overtreden, wordt de betrokken student hierop aangesproken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 4  33 

2 Soms aangesproken 5  42 

3 Zelden tot nooit aangesproken 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 3  25 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
 

- Indien het reglement/de afspraken over alcoholgebruik wordt/worden 
overtreden, wordt het betrokken personeelslid hierop aangesproken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 2  17 

2 Soms aangesproken 3  25 

3 Zelden tot nooit aangesproken 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 7  58 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Een derde van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen die regels of afspraken 
hebben omtrent alcoholgebruik, zal studenten steeds aanspreken wanneer zij de 
regels of afspraken overtreden (N=4). Voor personeelsleden is dit de helft minder: 
slechts 2 onderwijsinstellingen spreken hun personeel steeds aan bij een overtreding. 
Verder zullen 5 instellingen de studenten soms aanspreken, terwijl er maar 3 hun 
personeel soms aanspreken. Bij geen enkele onderwijsinstelling zullen zowel 
studenten als personeelsleden zelden tot nooit worden aangesproken. Ten slotte wist 
een aanzienlijk deel niet of studenten (N=3) of personeelsleden (N=7) zullen worden 
aangesproken. 
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- Welke procedures zijn er voorzien voor het optreden bij volgende 
problemen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

4  33 

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

1  8 

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

7  58 

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

10  83 

Nee, wij treden niet op bij dronkenschap van een student. 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 12 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Elke deelnemende hogeronderwijsinstelling zal optreden in het geval van acute of 
regelmatige dronkenschap of in het geval van een chronisch alcoholprobleem van een 
student. In het geval van acute dronkenschap, zijn er bij 4 hogeronderwijsinstellingen 
formeel vastgelegde procedures voorzien. 7 instellingen hebben echter geen 
vastgelegde procedures, maar zullen wel optreden in dit geval. Bij regelmatige 
dronkenschap of een chronisch alcoholprobleem is er slechts bij 1 instelling formeel 
vastgelegde procedures. De overgrote meerderheid heeft geen vastgelegde 
procedures, maar zal wel optreden (N=10). 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent zorg en begeleiding rond 
alcoholgebruik invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op zorg en begeleiding rond alcoholgebruik.  
 
N 15 
Gemiddelde 6,83 
Mediaan 7,50 
Standaardafwijking 3,15 
Minimum 1,68 
Maximum 10,00 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  
 
De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 

- Worden personeelsleden en sleutelfiguren (bv. binnen 
studentenverenigingen) betrokken bij (de preventie van) overmatig 
alcoholgebruik bij studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

6  40 

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

9  60 

Nee, zij worden niet betrokken. 2  13 

Ik weet het niet. 1  7 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Bij de meerderheid van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen worden 
personeelsleden en sleutelfiguren bewust gemaakt of aangezet tot het signaleren van 
problemen met alcoholgebruik bij studenten. Een minderheid gaf aan dit niet te doen 
(N=2) of het niet te weten (N=1). Vooral sleutelfiguren worden betrokken (N=9), 
personeelsleden wat minder (N=6). 
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- Kunnen studenten van uw hogeschool/universiteit bij iemand terecht 
voor hulpverlening en ondersteuning bij problemen met alcoholgebruik? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij een interne hulpverlener gespecialiseerd in 
alcoholproblematiek (bv. psycholoog met expertise 
alcoholproblematiek) 

3  20 

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

10  67 

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

10  67 

Ja, ze worden doorverwezen naar een andere externe 
hulpverlener (bv. huisarts of externe psycholoog). 15  100 

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

5  33 

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

8  53 

Nee 0  0 

Ja, via andere manier: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15 

  

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Studenten kunnen bij elke deelnemende hogeronderwijsinstelling terecht voor 
hulpverlening en ondersteuning bij problemen met alcoholgebruik. Binnen elke 
onderwijsinstelling wordt er doorverwezen naar een externe hulpverlener (niet 
gespecialiseerd in alcoholproblematiek), zoals de huisarts. 10 onderwijsinstellingen 
verwijzen door naar een externe hulpverlener of een hulpverleningscentrum 
gespecialiseerd in alcoholproblematiek, of hebben een interne hulpverlener in huis, 
zoals de studentenarts, vertrouwenspersoon of de studentenpsycholoog. In 3 van de 
15 instellingen is er ook een interne hulpverlener aanwezig die gespecialiseerd is in 
alcoholproblematiek, zoals een psycholoog met expertise alcoholproblematiek. Voor 
advies bij een deskundige, expertisecentrum of voor het volgen van groepssessies, 
wordt er bij 5 onderwijsinstellingen in een financiële tegemoetkoming voorzien. Ten 
slotte wordt er ook vaak gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot online zelfhulp: 8 
hogescholen of universiteiten geven aan dat ze hiernaar doorverwijzen. 
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Conclusie voor het alcoholbeleid 
 
Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Met de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 wordt meer specifiek 
beoogd dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse 
hogescholen en universiteiten specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 
“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.” ‘Gezonder Leven’ 
heeft onder andere betrekking op alcoholgebruik. Omdat een hoog aandeel studenten 
een risico vormt voor probleemgebruik, en problematisch drinkgedrag, zoals binge 
drinken, bij studenten geregeld voorkomt7, is het des te belangrijker dat 
hogeronderwijsinstellingen een degelijk alcoholbeleid voeren.  
 
De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol alcoholbeleid naar studenten 
toe is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid rond alcohol 
bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier verschillende strategieën van de 
gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en 
begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van 
losse acties binnen de hogeschool of universiteit naar een samenhangend beleid.  
 
Omdat de setting hoger onderwijs voor het eerst opgenomen werd in de 
indicatorenbevraging van 2019, gelden deze resultaten alleen als nulmeting voor de 
kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen en universiteiten 
in Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Er kan dus ook geen 
vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 
gezondheidsbeleid is binnen het hoger onderwijs. Een gezondheidsbeleid binnen 
hoger onderwijs wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens 
een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore minder 
bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is ze toch weerhouden. De score 
mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 
voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt 
en 80 of meer ideaal is. Bovendien is het de bedoeling om zoveel mogelijk entiteiten 
(hier: hogeronderwijsinstellingen) boven de minimale norm te krijgen, liever dan een 
klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 
 
Wat betreft het alcoholbeleid, voeren 7 van de 15 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen een voldoende kwaliteitsvol preventief beleid, met een 
gemiddelde score van 48,25 op 100. 
 
Om risicovol alcoholgebruik te reduceren, is het in eerste instantie belangrijk om 
individuele competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) te versterken door 
studenten onder andere te informeren en te sensibiliseren omtrent verantwoord 
alcoholgebruik. Op de component educatie scoren 9 van de 15 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 4,44. Bijna 
elke deelnemende hogeronderwijsinstelling informeert studenten omtrent 
alcoholgebruik. Hiervoor wordt een brede waaier aan communicatiekanalen benut, 
zoals het organiseren van infosessies, het aanreiken van informatiemateriaal, via het 
intranet en op een infostand. Maar waar er nog meer op ingezet kan worden, is het 

 
7 Van Damme, J., Thienpondt, A., Rosiers, J., De Bruyn, S., Soyez, V., Sisk, M., & Van Hal, G. (2018). In 
hogere sferen?, Volume 4: Een onderzoek naar het middelengebruik bij Vlaamse studenten. Brussel: Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). 
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duidelijk communiceren van de regels en afspraken omtrent alcoholgebruik, zodat 
studenten hier helder over geïnformeerd worden. 
 
Omgevingsinterventies vormen ook een belangrijke factor voor een succesvol 
alcoholbeleid. Door de omgeving aan te pakken, kan je gezondheid rechtstreeks 
beïnvloeden en verantwoord gedrag stimuleren of bevestigen. 13 van de 15 
deelnemende hogeronderwijsinstellingen hebben een score hoger dan 2 op 10 op 
deze component, met een gemiddelde van 3,46. Bijna alle deelnemende hogescholen 
en universiteiten bieden, al dan niet permanent, alcoholische dranken aan studenten 
aan. Bij de meeste instellingen gebeurt dit niet permanent, maar op specifieke 
activiteiten, zoals een receptie voor studenten. In een zeer beperkt aantal instellingen 
zijn alleen dranken met een laag alcoholgehalte toegelaten. Op studentenactiviteiten, 
zoals een doop, wordt het drinken van alcohol door alle instellingen toegelaten. 
Hierbij legt een beperkt aantal instellingen beperkingen op m.b.t. het 
alcoholpercentage in het bloed van de deelnemers, maar moet bij veel instellingen 
(een deel van) het organisatieteam wel nuchter blijven. 
 
Naast deze aspecten is er ook een belangrijke voorbeeldrol voor personeelsleden en 
sleutelfiguren weggelegd, door bijvoorbeeld geen alcohol te drinken in het bijzijn van 
studenten. In respectievelijk acht en zes van de 15 deelnemende instellingen worden 
personeelsleden en sleutelfiguren zich hiervan bewustgemaakt. De regels en 
afspraken omtrent alcoholgebruik worden bij de meeste onderwijsinstellingen met 
zulke regels en afspraken zelden overtreden door het personeel. Of de 
personeelsleden er ook effectief op wordt aangesproken wanneer ze de regels 
overtreden, wisten de respondenten vaak niet.  
 
Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Hier scoren 12 van de 15 
deelnemende hogeronderwijsinstellingen hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 
4,31. De meeste hogeronderwijsinstellingen beschikken over afspraken en/of regels 
rond alcoholgebruik op de universiteit of hogeschool voor studenten. Het vaakst 
zitten deze vervat in een schriftelijk reglement, maar enkele instellingen gaven ook 
aan deze opgenomen te hebben in een schriftelijk plan (zoals een visietekst), of om 
mondelinge of impliciete afspraken te hanteren. Maar die laatste zijn minder 
afdwingbaar. Volgende regels en afspraken komen in het grootste aantal instellingen 
voor: studenten mogen niet onder invloed van alcohol zijn tijdens de lesuren; 
alcoholgebruik is alleen toegelaten tijdens welomschreven aangelegenheden en (een 
deel van) het organisatieteam bij studentenactiviteiten moet nuchter zijn. Toch blijft 
het voor verschillende instellingen zinvol om regels en afspraken verder te 
verduidelijken of te ontwikkelen.  
 
De meeste hogeronderwijsinstellingen met regels en afspraken voorzien sancties 
wanneer studenten het reglement overtreden. Studenten overtreden de regels niet 
vaak, maar wanneer ze dat wel doen, worden ze er in de meeste instellingen met 
regels en afspraken soms tot altijd op aangesproken. In slechts vier van de 
instellingen gebeurt dit altijd. Hoewel de meeste instellingen optreden bij acute of 
regelmatige dronkenschap van studenten, of bij een chronisch alcoholprobleem, heeft 
de grote meerderheid geen formeel vastgelegde procedures hiervoor. Op dit vlak is 
er dus zeker nog ruimte voor verbetering. Ten slotte stellen de meeste 
onderwijsinstellingen als voorwaarde voor een officiële erkenning als 
studentenvereniging, dat ze een document moeten ondertekenen met regels rond 
alcoholgebruik (bv. een doopcharter). Een verplichte training voor sleutelfiguren 
binnen studentenverenigingen rond alcoholverstrekking of een algemeen 
preventieplan met maatregelen om alcoholmisbruik tegen te gaan in verenigingen zijn 
daarentegen geen vereiste in veel instellingen. 
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Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding ook cruciaal, om zo tijdig en op een 
kwaliteitsvolle manier hulpverlening en ondersteuning bij problemen met 
alcoholgebruik te kunnen bieden. Op deze component hebben 12 van de 15 
deelnemende instellingen een score hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 6,83. 
Voor het aanbieden van zorg en begeleiding doen weinig instellingen een beroep op 
interne hulpverlening, die gespecialiseerd is in alcoholproblematiek. Daarentegen 
proberen instellingen studenten voornamelijk te helpen via andere interne 
hulpverleners, zoals een studentenarts of studentenpsycholoog; via doorverwijzing 
naar een externe hulpverlener, zoals de huisarts, externe psycholoog of andere 
externe hulp, gespecialiseerd in alcoholproblematiek. Ongeveer een derde van de 
instellingen voorziet in een financiële tegemoetkoming voor advies bij een 
deskundige, een expertisecentrum of voor het volgen van groepssessies. Verder 
verwijst ongeveer de helft van de instellingen door naar online zelfhulp. Tot slot 
worden bij een belangrijk deel van de hogeronderwijsinstellingen personeelsleden en 
sleutelfiguren bewust gemaakt of aangezet tot het signaleren van problemen met 
alcoholgebruik bij studenten. Maar hier is nog marge voor verbetering. 
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Thema drugs 
 
Met druggebruik en een beleid rond drugs peilen we specifiek naar illegale drugs, 
zoals cannabis, cocaïne enz. Dit onderdeel gaat met andere woorden niet over 
bijvoorbeeld psychofarmaca, zoals slaap- en kalmeermiddelen.  

Totaalscore voor het drugsbeleid 
 
De totaalscore voor het drugsbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 
strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken 
en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij de onderdelen 
omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding het zwaarst 
doorwegen binnen het totaal. De exacte gewichten per strategie zijn: educatie 10%, 
omgevingsinterventies 30%, afspraken en regels 30% en zorg en begeleiding 30%. 
  
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen rond druggebruik invulden, de gemiddelde 
totaalscore (op 100), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. 
 
 
N 15 
Gemiddelde 42,00 
Mediaan 30,19 
Standaardafwijking 22,12 
Minimum 12,50 
Maximum 76,89 

 
In onderstaande histogram zie je de verdeling van de totaalscores van het 
drugsbeleid volgens het aantal hogeronderwijsinstellingen. De figuur daaronder 
weerspiegelt een staafdiagram waarin de verdeling gegroepeerd werd in score-
intervallen van 10 punten. 
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Score voor de strategie educatie 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent educatie rond druggebruik 
invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de 
minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van 
de scores op educatie rond druggebruik.  
 
N 15 
Gemiddelde 3,31 
Mediaan 2,31 
Standaardafwijking 3,42 
Minimum 0,00 
Maximum 8,85 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
 
De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande 
vragen. 
 
 

- Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan de 
studenten informatie gegeven over (de preventie van) illegaal 
druggebruik? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of 
pakketten) 

9  60 

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

9  60 

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

6  40 

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

4  27 

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) 

3  20 

Er wordt geen informatie gegeven over drugs. 3  20 

Andere manieren: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 2  13 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
10 deelnemende hogeronderwijsinstellingen geven informatie over (de preventie van) 
illegaal druggebruik aan hun studenten. Ze gebruiken hiervoor het vaakst 
informatiemateriaal, zoals affiches, folders, brochures of pakketten (N=9) of 
organiseren infosessies, workshops, debatten of nodigen gastsprekers of 
deskundigen uit (N=9). Het intranet, website of andere communicatiekanalen (N=6) 
en een infostand op activiteiten of evenementen (N=4) zijn iets minder populaire 
kanalen. Voor de verspreiding van informatie wordt er minder vaak een beroep gedaan 
op de mogelijkheid om lesinhoud over drugs op te nemen in het curriculum van 
studenten die een opleiding volgen die hier niet aan gerelateerd is (N=3). Ten slotte 
geven 3 instellingen aan dat ze geen informatie geven over drugs, of dat ze niet weten 
of dit gedaan wordt (N=2). 
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- Worden de regels of afspraken rond het bezit, gebruik, dealen of delen 
van illegale drugs op de universiteit/hogeschool actief gecommuniceerd 
naar studenten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 3  21 

Nee 9  64 

Ik weet het niet 2  14 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Bij 14 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen zijn er regels of afspraken 
aanwezig rond druggebruik, of wordt er een beroep gedaan op een externe bron, 
zoals het strafrecht. Binnen deze groep worden de regels en afspraken slechts bij een 
kleine minderheid (N=3) actief gecommuniceerd naar studenten toe. De grote 
meerderheid geeft aan dat dit niet gebeurt (N=9) en 2 hogeronderwijsinstellingen 
weten het niet. Deze lage cijfers zijn wellicht te verklaren doordat illegaal druggebruik 
minder frequent voorkomt in vergelijking met bijvoorbeeld alcoholgebruik. 

 

 
  



© Gezond Leven,2020 
Indicatorenbevraging 2019 – hoger onderwijs 171 

Score voor de strategie omgevingsinterventies 
 
In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent omgevingsinterventies rond 
druggebruik invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op omgevingsinterventies rond druggebruik. 
 
 
N 14 
Gemiddelde 2,44 
Mediaan 0,00 
Standaardafwijking 3,00 
Minimum 0,00 
Maximum 7,50 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
 
De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. We toonden deze vragen alleen aan hogeronderwijsinstellingen 
die aangaven dat ze ofwel regels of afspraken rond druggebruik hebben, ofwel zich 
baseren op een externe bron. Hierdoor verliezen we 1 respondent. 
 
 

- Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent het reglement/de 
afspraken over bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de 
hogeschool/universiteit wordt/worden overtreden door het personeel? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 0  0 

2 Soms 0  0 

3 Zelden 1  7 

4 Nooit 2  14 

- NVT / Ik weet weet niet. 11  79 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De overgrote meerderheid van respondenten weet niet hoe frequent het personeel de 
afspraken of het reglement rond het bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs 
overtreedt (N=11). Degene die dit wel weten, geven aan dat dit zelden (N=1) of nooit 
(N=2) gebeurt. Er bestaan verschillende verklaringen voor het hoge aantal 
deelnemende onderwijsinstellingen dat niet weet of de afspraken en regels door het 
personeel overtreden worden. Bij verschillende hogeronderwijsinstellingen bestaan er 
geen specifieke regels of afspraken rond druggebruik omdat ze zich baseren op een 
externe bron, zoals het strafrecht (zie infra). Omdat er geen duidelijke regels of 
afspraken bestaan binnen de instelling, kan het daarom moeilijker zijn voor de 
onderwijsinstelling om in te schatten hoe vaak deze regels overtreden worden. 
Bovendien zijn overtredingen inzake druggebruik niet altijd even zichtbaar. Het is ook 
mogelijk dat de persoon die deze vragenlijst rond het studentenbeleid invulde een 
minder goed beeld heeft van de overtredingen door personeelsleden. Binnen een 
onderwijsinstelling wordt het beleid naar studenten en personeelsleden namelijk door 
verschillende mensen ontwikkeld en geïmplementeerd.  
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- Indien een personeelslid het reglement/de afspraken over het bezit, 
gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de hogeschool/universiteit 
overtreedt, wordt hij of zij daarop dan aangesproken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 4  29 

2 Soms aangesproken 1  7 

3 Zelden tot nooit aangesproken 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 9  64 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Ook bij deze vraag weet een groot deel van de deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen (N=9) niet of het betrokken personeelslid erop wordt 
aangesproken wanneer hij of zij het reglement of de afspraken rond het bezit, 
gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de hogeschool of universiteit 
overtreedt. Wanneer ze dit wel weten, geeft de meerderheid aan dat het personeelslid 
altijd wordt aangesproken (N=4). Ten slotte geeft 1 instelling aan dat het 
personeelslid soms aangesproken wordt. Om de hoge prevalentie van 
hogeronderwijsinstellingen die niet weten of het personeel wordt aangesproken bij 
een overtreding te verklaren, verwijzen we naar de vorige vraag. 

Het grote verschil in scores op omgevingsinterventies valt dus te wijten aan het feit 
dat de meeste respondenten geen zicht hebben op het feit of personeelsleden de 
afspraken of regels overtreden, en of ze hierop worden aangesproken. De lage score 
op omgevingsinterventies wil dus niet per se zeggen dat er minder wordt ingezet op 
omgevingsinterventies, en dan specifiek op de voorbeeldrol van personeel naar 
studenten toe, maar dat de respondenten gewoonweg niet weten of er iets gedaan 
wordt. 
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Score voor de strategie afspraken en regels 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent afspraken en regels rond 
druggebruik invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op afspraken en regels rond druggebruik. 
 
 
N 15 
Gemiddelde 4,12 
Mediaan 3,75 
Standaardafwijking 2,97 
Minimum 0,00 
Maximum 8,75 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
 
De score voor de componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de 
antwoorden op onderstaande vragen, met uitzondering van de vraag: ‘Kunt u – 
globaal genomen – aangeven hoe frequent het reglement/de afspraken over het bezit, 
gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de hogeschool/universiteit 
wordt/worden overtreden door studenten en personeelsleden?’ 
 
 

- Heeft uw hogeschool/universiteit afspraken en/of regels over het bezit, 
gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de 
universiteit/hogeschool? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

6  40 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. globaal 
preventieplan of visietekst) en/of leefregels 2  13 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 0  0 

Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron (bv. het 
strafrecht). 

7  47 

Nee 0  0 

Ik weet het niet. 1  7 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Bij 7 deelnemende hogeronderwijsinstellingen zijn er afspraken en/of regels 
aanwezig over het bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de universiteit 
of hogeschool (niet in tabel). De meeste hebben deze afspraken of regels opgenomen 
in een schriftelijk reglement (N=6). Een minderheid heeft deze (ook) vervat in een 
schriftelijk plan (N=2). Geen enkele onderwijsinstelling geeft aan dat er (alleen) 
mondelinge of impliciete afspraken zijn. Verder geeft ongeveer de helft aan dat ze 
zelf geen regels of afspraken hebben, maar zich wel beroepen op een externe bron, 
zoals het strafrecht (N=7). Ten slotte weet één instelling niet of er dergelijke afspraken 
of regels aanwezig zijn.   
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- Wat stelt het schriftelijke 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 in 
verschillende volgorde/op verschillende tijdstippen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er wordt doorverwezen naar een interne tuchtcommissie. 7  100 

De politie wordt verwittigd. 5  71 

De student wordt geschorst. 3  43 

De student wordt doorverwezen naar een hulpverlener of 
hulpverleningscentrum inzake drugs. 

4  57 

Er wordt niet doorverwezen of er worden geen gevolgen 
aan gekoppeld. 

0  0 

Andere: (vul in)…. 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Bij de 7 deelnemende onderwijsinstellingen die regels of afspraken rond drugs 
hebben, worden er gevolgen aan gekoppeld in het geval van bezit, gebruik, dealen of 
delen van illegale drugs op de universiteit of hogeschool door studenten. Ze wijzen 
overal door naar een interne tuchtcommissie (N=7). Verder geven 5 instellingen aan 
dat in dat geval de politie wordt verwittigd en bij 3 wordt de student geschorst. Ten 
slotte wordt de student doorverwezen naar een hulpverlener of 
hulpverleningscentrum inzake drugs bij 4 onderwijsinstellingen. 
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- Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent studenten het 
reglement/de afspraken over het bezit, gebruik, dealen of delen van 
illegale drugs op de hogeschool/universiteit overtreden? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 0  0 

2 Soms 1  7 

3 Zelden 3  21 

4 Nooit 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 10  71 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
- Kunt u – globaal genomen – aangeven hoe frequent personeelsleden het 

reglement/de afspraken over het bezit, gebruik, dealen of delen van 
illegale drugs op de hogeschool/universiteit overtreden? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vaak 0  0 

2 Soms 0  0 

3 Zelden 1  7 

4 Nooit 2  14 

- NVT / Ik weet het niet. 11  79 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
De overgrote meerderheid van de deelnemende onderwijsinstellingen weet niet hoe 
frequent studenten (N=10) of personeelsleden (N=11) de afspraken of het reglement 
rond het bezit, gebruik, dealen of delen overtreden. Dit hoge cijfer is wellicht te 
verklaren door het feit dat er niet altijd duidelijke regels of afspraken bestaan binnen 
de instelling, en het daarom moeilijker is voor de onderwijsinstelling om in te schatten 
hoe vaak deze regels overtreden worden. Bovendien zijn overtredingen inzake 
druggebruik niet altijd even zichtbaar. De onderwijsinstellingen die dit wel weten, 
geven aan dat dit voor studenten soms (N=1) of zelden gebeurt (N=3), en zelden (N=1) 
of nooit (N=2) voor personeel. Geen enkele onderwijsinstelling geeft aan dat de regels 
vaak overtreden worden. Let op: deze vragen telden niet mee voor de berekening van 
de componentscore afspraken en regels. 
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- Zijn er concrete sancties voorzien (bv. tuchtstraf) voor studenten die het 
reglement of de afspraken over het bezit, gebruik, dealen of delen van 
illegale drugs overtreden? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

10  71 

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

2  14 

Nee, wij treden niet op. 0  0 

Ik weet het niet. 2  14 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Van de 14 deelnemende hogeronderwijsinstellingen die aangaven regels of afspraken 
rond drugs te hebben of zich te beroepen op een externe bron (zie infra), voorziet de 
meerderheid sancties conform de bepalingen in het schriftelijke reglement voor 
studenten die de afspraken of regels overtreden (N=10). De minderheid voorziet geen 
concrete sancties, maar geeft wel aan gepast op te treden bij een overtreding (N=2). 
Ten slotte weten 2 onderwijsinstellingen niet of er concrete sancties voorzien zijn. 
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- Indien een student het reglement/de afspraken over het bezit, gebruik, 
dealen of delen van illegale drugs op de hogeschool/universiteit 
overtreedt, wordt hij of zij daarop dan aangesproken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 7  50 

2 Soms aangesproken 1  7 

3 Zelden tot nooit aangesproken 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 6  43 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Indien een personeelslid het reglement/de afspraken over bezit, gebruik, 
dealen of delen van illegale drugs op de hogeschool/universiteit 
overtreedt, wordt hij of zij daarop dan aangesproken? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Steeds aangesproken 4  29 

2 Soms aangesproken 1  7 

3 Zelden tot nooit aangesproken 0  0 

- NVT / Ik weet het niet. 9  64 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 14 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De helft van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen die regels of afspraken 
hebben of zich beroepen op een externe bron (zie infra), zal studenten altijd 
aanspreken wanneer zij de regels of afspraken overtreden (N=7). Bij personeelsleden 
ligt dat cijfer iets lager: zij zullen bij 4 instellingen altijd worden aangesproken. 
Slechts bij één instelling zullen studenten of personeelsleden soms aangesproken 
worden. Bij geen enkele onderwijsinstelling zullen studenten of personeelsleden 
zelden tot nooit worden aangesproken. Een aanzienlijk deel weet echter niet of 
studenten (N=6) of personeelsleden aangesproken zullen worden (N=9). Voor de 
verklaring hiervoor, verwijzen we naar twee vragen terug. 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent zorg en begeleiding rond 
druggebruik invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op zorg en begeleiding rond druggebruik. 
 
 
N 15 
Gemiddelde 6,50 
Mediaan 7,50 
Standaardafwijking 2,48 
Minimum 1,67 
Maximum 10,00 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 
De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 

- Worden personeelsleden en sleutelfiguren (bv. binnen 
studentenverenigingen) betrokken bij (de preventie van) illegaal 
druggebruik bij studenten? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Personeelsleden worden bewustgemaakt of aangezet tot 
het signaleren van studenten die problemen hebben met 
druggebruik (bv. opleiding hoe signalen herkennen). 

5  33 

Sleutelfiguren worden bewustgemaakt of aangezet tot het 
signaleren van studenten die problemen hebben met 
druggebruik. 

6  40 

Nee, zij worden niet betrokken. 3  20 

Ik weet het niet. 4  27 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Bij 8 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen worden personeelsleden en 
sleutelfiguren bewustgemaakt of aangezet tot het signaleren van problemen met 
druggebruik bij studenten. Vooral sleutelfiguren worden betrokken (N=6), 
personeelsleden iets minder (N=5). Ten slotte geven 3 instellingen aan dat 
personeelsleden of sleutelfiguren niet betrokken worden, of dat ze het niet weten 
(N=4). 
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- Kunnen studenten van uw hogeschool/universiteit bij iemand terecht 
voor hulpverlening en ondersteuning bij vragen over druggebruik of 
problemen met druggebruik? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij een interne hulpverlener gespecialiseerd in 
drugproblematiek (bv. psycholoog met expertise 
drugproblematiek, intern drugpunt). 

4  27 

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

11  73 

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

11  73 

Ja, ze worden doorverwezen naar een andere externe 
hulpverlener (bv. huisarts of externe psycholoog). 14  93 

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

5  33 

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

9  60 

Nee 0  0 

Ja, via andere manier: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Studenten kunnen bij elke deelnemende hogeronderwijsinstelling terecht voor 
hulpverlening en ondersteuning als ze vragen over of problemen met druggebruik 
hebben. Binnen bijna elke onderwijsinstelling wordt er doorverwezen naar een 
externe hulpverlener die niet gespecialiseerd is in drugproblematiek, zoals de 
huisarts (N=14). Bij 11 instellingen wordt er doorverwezen naar een externe 
hulpverlener of hulpverleningscentrum gespecialiseerd in drugproblematiek of is er 
een interne hulpverlener in huis, zoals de studentenarts, vertrouwenspersoon of 
studentenpsycholoog. Bij 4 onderwijsinstellingen is er ook een interne hulpverlener 
aanwezig die gespecialiseerd is in drugproblematiek. Voor advies bij een deskundige, 
expertisecentrum of voor het volgen van groepssessies, wordt er bij 5 instellingen 
een financiële tegemoetkoming voorzien. Ten slotte wordt er ook vaak 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot online zelfhulp: 9 instellingen geven aan dat 
ze hiernaar doorverwijzen. 
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Conclusie voor het drugsbeleid 
 
Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Met de 
gezondheidsdoelstelling De Vlaming leeft gezonder in 2025 wordt meer specifiek 
beoogd dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse 
hogescholen en universiteiten specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 
“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.” ‘Gezonder Leven’ 
heeft onder andere betrekking op druggebruik.  
 
De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol drugsbeleid naar studenten toe 
is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid rond 
druggebruik bestaat uit laagdrempelige acties volgens de vier verschillende 
strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken 
en regels en zorg en begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap 
voor stap evolueert van losse acties binnen de hogeschool of universiteit naar een 
samenhangend beleid.  
 
Omdat de setting hoger onderwijs voor het eerst opgenomen werd in de 
indicatorenbevraging van 2019, gelden deze resultaten alleen als nulmeting voor de 
kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen en universiteiten 
in Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Er kan dus ook geen 
vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 
gezondheidsbeleid is binnen hoger onderwijs. Een gezondheidsbeleid binnen hoger 
onderwijs wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens een 
totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore minder bedraagt 
dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is ze toch weerhouden. De score mag 
namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 
voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt 
en 80 of meer ideaal is. Bovendien is het de bedoeling om zoveel mogelijk entiteiten 
(hier: hogeronderwijsinstellingen) boven de minimale norm te krijgen, liever dan een 
klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 
 
Wat betreft het drugsbeleid, voeren 4 van de 15 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen een voldoende kwaliteitsvol preventief beleid, met een 
gemiddelde score van 42 op 100. Het gebruik van illegale drugs komt veel minder 
voor dan alcoholgebruik. Toch ligt de laatstejaarsprevalentie van cannabis, de meest 
gebruikte illegale drug, op 23,8% van de studenten.8 Dat illustreert de relevantie en 
het belang van een degelijk drugsbeleid naar studenten binnen 
hogeronderwijsinstellingen.  
 
Om te werken rond druggebruik bij studenten is het belangrijk hen te motiveren en 
gezond gedrag te faciliteren door de individuele competenties (kennis, vaardigheden 
en attitudes) te versterken. Dat kan o.a. door hen te informeren en te sensibiliseren 
omtrent druggebruik. Op de component educatie scoren 8 van de 15 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 3,31. Tien 
(van de 15) hogeronderwijsinstellingen informeren studenten omtrent (de preventie 
van) illegaal druggebruik. Het vaakst gebeurt dat via informatiemateriaal, zoals 
affiches, folders en brochures, of via het organiseren van infosessies, workshops, 

 
8 Van Damme, J., Thienpondt, A., Rosiers, J., De Bruyn, S., Soyez, V., Sisk, M., & Van Hal, G. (2018). In 
hogere sferen?, Volume 4: Een onderzoek naar het middelengebruik bij Vlaamse studenten. Brussel: Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). 
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debatten of door het uitnodigen van gastsprekers of deskundigen, zoals deskundigen 
van het VAD. Slechts drie instellingen communiceren de afspraken en regels rond het 
bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs op de hogeschool of universiteit ook 
actief naar hun studenten toe.  
 
Omgevingsinterventies vormen ook een belangrijke factor voor een succesvol 
drugsbeleid. Door de omgeving aan te pakken, kan je gezondheid rechtstreeks 
beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of bevestigen. Voor omgevingsinterventies 
werd alleen gefocust op de voorbeeldrol van het personeel. 6 van de 15 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen hebben een hogere score dan 2 op 10 op deze 
component, met een gemiddelde van 2,44. Dit cijfer ligt vrij laag, omdat de 
respondenten op deze bevraging vaak niet weten of personeelsleden de afspraken en 
regels rond bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs (als deze al bestaan, zie 
infra) overtreden en of ze hier dan op aangesproken worden. Degene die hier wel 
zicht op hadden, gaven aan dat de personeelsleden de regels zelden tot nooit 
overtreden en wanneer dit wel gebeurt, dat ze hier grotendeels altijd op aangesproken 
zullen worden.  
 
Een derde factor in een degelijk drugsbeleid is duidelijke afspraken en regels. Hierop 
scoren 12 van de 15 deelnemende hogeronderwijsinstellingen hoger dan 2 op 10, 
met een gemiddelde van 4,12. Ongeveer de helft van de hogeronderwijsinstellingen 
beschikt zelf over afspraken en/of regels over het bezit, gebruik, dealen of delen van 
illegale drugs op de universiteit of hogeschool. Bij de meeste zijn deze opgenomen 
in een schriftelijk reglement. Degene die zelf geen afspraken of regels hebben, doen 
in de meeste gevallen een beroep op een externe bron, zoals het strafrecht.  
 
Omdat er bij verschillende onderwijsinstellingen geen duidelijke afspraken of regels 
zijn, is het vaak moeilijk om in te schatten in welke mate deze regels overtreden 
worden door studenten, en of de student er dan op wordt aangesproken. Maar voor 
een effectief beleid is het belangrijk dat er duidelijke regels en afspraken 
geformuleerd en opgenomen worden in een schriftelijk reglement of plan en dat ze 
gehandhaafd worden met duidelijke procedures.  
 
Zeven instellingen gaven aan dat ze studenten altijd aanspreken bij problemen rond 
het bezit, gebruik, dealen of delen van illegale drugs. De meeste instellingen voorzien 
ook sancties in hun reglement, zoals een tuchtstraf voor studenten wanneer zij de 
regels en afspraken overtreden. Ook kunnen er verschillende andere gevolgen 
gekoppeld zijn aan een overtreding. In de meeste gevallen wordt er doorverwezen 
naar een interne tuchtcommissie bij een overtreding, maar ook de politie kan 
verwittigd worden of de student kan doorverwezen worden naar een hulpverlener of 
hulpverleningscentrum inzake druggebruik. Enkele onderwijsinstellingen gaven ook 
aan dat de mogelijkheid bestaat om de student te schorsen.  
 
Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding ook cruciaal, om zo tijdig en op een 
kwaliteitsvolle manier hulpverlening en ondersteuning te bieden bij vragen of 
problemen met druggebruik. Op deze component hebben 14 van de 15 deelnemende 
onderwijsinstellingen een score hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 6,50. Uit 
de resultaten blijkt dat weinig onderwijsinstellingen een interne hulpverlener hebben 
die gespecialiseerd is in drugproblematiek, zoals een psycholoog met expertise op 
dat gebied. Wel kunnen studenten terecht bij een andere interne hulpverlener, zoals 
een studentenarts of studentenpsycholoog, of worden ze doorverwezen. Deze 
doorverwijzing gebeurt binnen bijna iedere onderwijsinstelling naar een andere 
externe hulpverlener, zoals de huisarts of externe psycholoog. In een aantal 
instellingen wordt er doorverwezen naar een externe hulpverlener of 
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hulpverleningscentrum gespecialiseerd in drugproblematiek, zoals De Sleutel. Bij een 
derde wordt een financiële tegemoetkoming voorzien voor het advies bij een 
deskundige, een expertisecentrum of voor het volgen van groepssessies. Verder 
verwijst ook een groot deel van de onderwijsinstellingen naar online zelfhulp. Bij 
minder dan de helft van de hogeronderwijsinstellingen worden personeelsleden en 
sleutelfiguren bewustgemaakt of aangezet tot het signaleren van problemen met 
druggebruik bij studenten. Op dat vlak is er dus nog groeimarge. 
 
 
 
 

  



© Gezond Leven,2020 
Indicatorenbevraging 2019 – hoger onderwijs 186 

Thema mentaal welbevinden 
 
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. 
 

Totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden 
 
De totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden wordt gevormd door de 
componentscores (= strategieën uit de gezondheidsmatrix, nl. educatie, 
omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, 
waarbij het onderdeel educatie het zwaarst doorweegt binnen het totaal. De exacte 
gewichten per strategie zijn: educatie 40%, omgevingsinterventies 35%, afspraken en 
regels 10% en zorg en begeleiding 15%. 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen rond mentaal welbevinden invulden, de 
gemiddelde totaalscore (op 100), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- 
en maximumscore.  
 
 
N 15 
Gemiddelde 77,69 
Mediaan 81,49 
Standaardafwijking 11,93 
Minimum 44,44 
Maximum 91,50 

 
In onderstaande histogram zie je de verdeling van de totaalscores van het beleid rond 
mentaal welbevinden volgens het aantal hogeronderwijsinstellingen. De figuur 
daaronder weerspiegelt een staafdiagram waarin de verdeling gegroepeerd werd in 
score-intervallen van 10 punten. 
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Score voor de strategie educatie 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent educatie rond mentaal welbevinden 
invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de 
minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van 
de scores op educatie rond mentaal welbevinden.  
 
 
N 15 
Gemiddelde 7,29 
Mediaan 8,34 
Standaardafwijking 2,61 
Minimum 0,67 
Maximum 9,67 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
 
De componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op onderstaande 
vragen. 
 
 

- Op welke manier wordt er in uw hogeschool/universiteit aan studenten 
informatie gegeven over thema's met betrekking tot mentaal 
welbevinden? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of 
pakketten) 

15  100 

Via het organiseren van infosessies, workshops, debatten 
of het uitnodigen van gastsprekers of deskundigen (bv. van 
een CGG) 

14  93 

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

14  93 

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

11  73 

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) 

3  20 

Er wordt geen informatie gegeven over mentaal 
welbevinden. 

0  0 

Andere manieren: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Maar liefst elke deelnemende hogeronderwijsinstelling geeft informatie aan studenten 
omtrent thema’s die betrekking hebben tot mentaal welbevinden. Alle instellingen 
doen dat via informatiemateriaal zoals affiches, folders, brochures of pakketten 
(N=15). Maar ook infosessies, workshops en debatten organiseren; gastsprekers of 
deskundigen uitnodigen (N=14) en info verspreiden via het intranet, websites of 
andere communicatiekanalen (N=14) zijn populair. Verder geven 11 instellingen 
informatie op een infostand op activiteiten of evenementen. Maar waar minder een 
beroep op wordt gedaan, is 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 (N=3). 
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- Worden de regels of afspraken rond mentaal welbevinden en veerkracht 
actief gecommuniceerd naar studenten? 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Nee 3  20 

Ja 12  80 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Elke deelnemende hogeronderwijsinstelling heeft afspraken of regels rond mentaal 
welbevinden. Maar die worden slechts bij 3 onderwijsinstellingen actief 
gecommuniceerd naar studenten toe. Bij de overige 12 gebeurt dat niet. 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 
 
In onderstaande tabel staat het overzicht van het totale aantal onderwijsinstellingen 
die de vragen omtrent omgevingsinterventies rond mentaal welbevinden invulden, de 
gemiddelde score (op 10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. Het histogram daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op 
omgevingsinterventies rond mentaal welbevinden.  
 
 
N 15 
Gemiddelde 7,36 
Mediaan 7,74 
Standaardafwijking 1,17 
Minimum 5,36 
Maximum 9,28 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
 
De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 

- Welke initiatieven stelt uw hogeschool/universiteit ter beschikking om 
het mentaal welbevinden van studente te bevorderen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er worden activiteiten georganiseerd ter bevordering van 
sociale binding. 

14  93 

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

11  73 

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). 

15  100 

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

15  100 

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

13  87 

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

8  53 

Studenten kunnen los van hun eigen opleiding ook 
vormingen volgen om hun talenten of competenties te 
leren ontwikkelen. 

6  40 

Geen van bovenstaande 0  0 

Andere: (vul in)… 2  13 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Andere initiatieven Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 
Studiebegeleiding alleen voor 
studenten met een functiebeperking 

2 13% 

 
Elke deelnemende hogeschool of universiteit neemt initiatieven om het mentaal 
welbevinden van studenten te bevorderen. Overal worden het hele jaar door 
(groeps)sessies of trainingen georganiseerd voor studenten over bepaalde thema’s 
met betrekking tot het mentaal welbevinden, zoals faalangst of slaapproblemen 
(N=15). Studenten kunnen overal individuele ondersteuning krijgen bij vragen over 
studiepunten, de aanvraag van studietoelages of studiefinanciering, of bij 
sociaaljuridische vragen (N=15). Ook worden er vaak activiteiten georganiseerd om 
de sociale binding te bevorderen (N=14) en kunnen studenten advies krijgen over 
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studiemethode en bijzondere statuten, zoals een doventolk (N=13). 
Vrijetijdsactiviteiten om het mentaal welbevinden en de veerkracht te bevorderen 
worden iets minder vaak georganiseerd (N=11). Lesgevers worden ook niet vaak 
opgeleid om signalen te herkennen bij studenten die moeilijkheden ondervinden op 
het vlak van mentaal welbevinden (N=8) en studenten kunnen ook niet vaak los van 
hun eigen opleiding vormingen volgen om hun talenten en competenties te leren 
ontwikkelen (N=6). Ten slotte gaven 2 instellingen nog een extra antwoordoptie aan: 
er is studiebegeleiding alleen voor studenten met een functiebeperking (N=2). 
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- Tot welke voorzieningen hebben de studenten toegang, in functie van 
mentaal welbevinden en veerkracht? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Aangename en verzorgde aula’s 9  60 

Aangename en verzorgde ruimtes voor (lunch)pauzes 14  93 

Groen of planten op de campus, tuin of terras 10  67 

Ontspanningsruimte 10  67 

Stille ruimte om te ontspannen 9  60 

Stille ruimte om in te kunnen werken 12  80 

Ruimte om samen met andere studenten in te kunnen 
werken 

15  100 

Geen van bovenstaande 0  0 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Alle onderwijsinstellingen zetten in op voorzieningen om mentaal welbevinden en 
veerkracht te bevorderen. In iedere deelnemende hogeronderwijsinstelling is er een 
ruimte waar studenten samen met andere studenten kunnen werken (N=15). Verder 
zijn er vaak aangename en verzorgde ruimtes voor (lunch)pauzes (N=14) en een stille 
ruimte om in te werken (N=12) aanwezig. Iets minder prevalent, maar nog altijd 
aanwezig bij de meeste onderwijsinstellingen, zijn groen of planten op de campus, 
tuin of terras (N=10), een ontspanningsruimte (N=10), aangename en verzorgde 
aula’s (N=9) en een stille ruimte om te ontspannen (N=9). 
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Score voor de strategie afspraken en regels 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent afspraken en regels rond mentaal 
welbevinden invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op afspraken en regels rond mentaal 
welbevinden.  
 
N 15 
Gemiddelde 7,78 
Mediaan 6,67 
Standaardafwijking 2,06 
Minimum 3,33 
Maximum 10,00 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
 
De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vraag. 
 
 

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

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

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

6  40 

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

8  53 

Ja, er zijn mondelinge of impliciete afspraken. 1  7 

Nee, maar wij beroepen ons op een externe bron. 0  0 

Nee 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15  0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Elke deelnemende hogeronderwijsinstelling heeft afspraken en/of regels over mentaal 
welbevinden en veerkracht. Het vaakst zijn die vooral opgenomen in een schriftelijk 
plan (N=8) of schriftelijk reglement (N=6). Bij één onderwijsinstelling zijn er alleen 
mondelinge of impliciete afspraken (N=1). 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 
 
De volgende tabel toont het overzicht van het totale aantal deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen die de vragen omtrent zorg en begeleiding rond mentaal 
welbevinden invulden, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op zorg en begeleiding rond mentaal 
welbevinden.  
 
 
N 15 
Gemiddelde 10,00 
Mediaan 10,00 
Standaardafwijking 0,00 
Minimum 0,00 
Maximum 10,00 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  
 
De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vraag. 
 
 

- Kunnen studenten ergens terecht via de hogeschool/universiteit om 
psychologische ondersteuning te krijgen? 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, bij een interne hulpverlener gespecialiseerd in mentaal 
welbevinden (bv. studentenpsycholoog). 

11  73 

Ja, bij een andere interne hulpverlener (bv. studentenarts). 4  27 

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

14  93 

Ja, ze worden doorverwezen naar een externe 
hulpverlener of hulpverleningscentrum rond mentaal 
welbevinden (bv. CGG). 

15  100 

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

15  100 

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

11  73 

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

12  80 

Ja, er is de mogelijkheid tot cliëntparticipatie (bv. 
buddysysteem). 

5  33 

Nee 0  0 

Ja, via andere manier: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet. 0  0 

Totaal aantal hogeronderwijsinstellingen: 15 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 
Elke deelnemende hogeschool en universiteit bereikt de maximale score op zorg en 
begeleiding rond mentaal welbevinden. Studenten kunnen bij elke 
hogeronderwijsinstelling doorverwezen worden naar een externe hulpverlener of 
hulpverleningscentrum, al dan niet gespecialiseerd in mentaal welbevinden (N=15). 
Hierbij wordt er bij 11 onderwijsinstellingen een financiële tegemoetkoming voorzien 
voor extern advies of voor het volgen van groepssessies (N=11). Naast de 
doorverwijzing naar externe hulpverleners, is er vaak ook een persoon binnenshuis 
aanwezig om studenten op te vangen, zoals een vertrouwenspersoon of 
studentenbegeleider (N=14). Bij 11 onderwijsinstellingen is er een interne 
hulpverlener aanwezig die gespecialiseerd is in mentaal welbevinden (N=11) en bij 4 
is er een andere interne hulpverlener aanwezig, zoals een studentenarts (N=4). Tot 
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slot wordt er bij 12 universiteiten of hogescholen verwezen naar online zelfhulp 
(N=12) en is cliëntparticipatie mogelijk (N=5). 
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Conclusie voor het beleid rond mentaal welbevinden 
 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Met de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder wordt meer specifiek beoogd 
dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse hogescholen en 
universiteiten specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: “Tegen 2025 voert 
een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten een preventief 
gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.” Dit thema is nog niet opgenomen 
binnen de gezondheidsdoelstelling Gezonder leven, maar is wel gelinkt aan de 
gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie. 
 
De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol beleid rond mentaal 
welbevinden naar studenten toe is een onderbouwde en evenwichtige mix van 
acties. Een sterk beleid rond mentaal welbevinden bestaat uit laagdrempelige acties 
volgens vier verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, 
omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Het is een 
langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van losse acties binnen de 
hogeschool of universiteit naar een samenhangend beleid. 
 
Omdat de setting hoger onderwijs voor het eerst opgenomen werd in de 
indicatorenbevraging van 2019, gelden deze resultaten alleen als nulmeting voor de 
kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij hogescholen en universiteiten 
in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Er kan dus ook geen 
vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 
gezondheidsbeleid is binnen hoger onderwijs. Een gezondheidsbeleid binnen hoger 
onderwijs wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens een 
totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore minder bedraagt 
dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is ze toch weerhouden. De score mag 
namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 
voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt 
en 80 of meer ideaal is. Bovendien is het de bedoeling om zoveel mogelijk entiteiten 
(hier: hogeronderwijsinstellingen) boven de minimale norm te krijgen, liever dan een 
klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 
 
Wat betreft het beleid rond mentaal welbevinden, voeren maar liefst 14 van de 15 
deelnemende hogeronderwijsinstellingen een voldoende kwaliteitsvol preventief 
beleid. Het is dan ook het thema waar Vlaamse hogescholen en universiteiten veruit 
het best op scoren, met een gemiddelde van 77,69 op 100.  
 
De overgang naar het hoger onderwijs is een belangrijke stap en die heeft een impact 
op het mentaal welbevinden van studenten. Ze komen namelijk in een nieuwe (leef- 
en leer)omgeving, moeten een nieuw sociaal netwerk opbouwen en er is een andere 
aanpak dan in het secundair onderwijs. Daarom is het belangrijk om individuele 
competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) te versterken door studenten onder 
andere te informeren rond mentaal welbevinden. Maar educatie is niet alleen 
belangrijk voor eerstejaarsstudenten, maar voor alle studenten. Want studenten 
hebben heel vaak te kampen met stress, angst en depressie9. Hoewel de 
hogeronderwijsinstellingen het laagst scoren op educatie in vergelijking met de 

 
9 Van Damme, J., Thienpondt, A., Rosiers, J., De Bruyn, S., Soyez, V., Sisk, M., & Van Hal, G. (2018). In 
hogere sferen?, Volume 4: Een onderzoek naar het middelengebruik bij Vlaamse studenten. Brussel: Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). 
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andere drie componenten, is de score nog altijd erg hoog: 14 deelnemende 
hogeronderwijsinstellingen scoren hoger dan 2 op 10 met een gemiddelde van 7,29. 
Vlaamse hogescholen en universiteiten benutten een brede waaier aan 
communicatiekanalen.  Ze organiseren bijvoorbeeld infosessies, reiken 
informatiemateriaal aan en gebruiken online communicatiekanalen. Ten slotte worden 
studenten ook duidelijk geïnformeerd omtrent de regels en afspraken over mentaal 
welbevinden. 
 
Omgevingsinterventies vormen ook een belangrijke factor voor een succesvol beleid 
rond mentaal welbevinden. Door de omgeving aan te pakken, kan je gezondheid 
rechtstreeks beïnvloeden of gezond gedrag uitlokken of bevestigen. Elke 
deelnemende hogeronderwijsinstelling heeft een score hoger dan 2 op 10 op deze 
component, met een gemiddelde van 7,36. Vlaamse hogescholen en universiteiten 
organiseren een heleboel initiatieven en beschikken ook over verschillende 
voorzieningen om het mentaal welbevinden van studenten te bevorderen. Een kleine 
greep uit de belangrijkste initiatieven en voorzieningen: er worden overal 
(groeps)sessies of trainingen georganiseerd voor studenten, studenten kunnen overal 
individuele ondersteuning krijgen bij diverse vragen en er zijn overal ruimtes 
aanwezig waarin studenten kunnen werken. 
 
Een derde belangrijke factor zijn afspraken en regels. Ook hier scoort elke 
deelnemende hogeronderwijsinstelling meer dan 2 op 10, met een gemiddelde van 
7,78. Bij elke hogeronderwijsinstelling zijn er afspraken en/of regels aanwezig over 
mentaal welbevinden en veerkracht. Bijna overal zijn die opgenomen in een schriftelijk 
plan of reglement.  
 
Ten slotte is inzetten op zorg en begeleiding ook belangrijk, om zo tijdig en op een 
kwaliteitsvolle manier psychologische ondersteuning te verkrijgen. Op deze 
component heeft maar liefst iedere deelnemende hogeronderwijsinstelling de 
maximale score van 10 op 10. Studenten kunnen via verscheidene kanalen 
psychologische ondersteuning krijgen. Het vaakst wordt er doorverwezen naar een 
externe hulpverlener, al dan niet met expertise rond mentaal welbevinden. Maar ook 
binnenshuis zijn er bij veel Vlaamse hogescholen en universiteiten hulpverleners of 
andere personen (zoals een vertrouwenspersoon) aanwezig waar studenten bij 
terechtkunnen. Verder kunnen studenten ook vaak rekenen op een financiële 
tegemoetkoming voor o.a. advies bij een deskundige en kennen ze ook de weg naar 
online zelfhulp en cliëntparticipatie.  


