


ALLIANTIEPROJECT

• Inzicht & onderwijsmaatregelen

• Bevraging studenten HOGENT, EhB & andere hogescholen en universiteiten

• Interviews met 7 trajectbegeleiders

• Bevraging lesgevers HOGENT & EhB



• Sensibiliseringsacties
• Aanbieden workshops “Hoe zorg je voor jezelf wanneer je ook zorgt voor iemand 

anders”

• Online trefdag – februari 2021

• ‘Mooie woorden en beelden campagne’

• Posterdeelname 1ste Vlaams Congres Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen 
en jongeren ‘In contact’

• Website ‘Studerende mantelzorger’

• Sensibiliseringsfilmpje 



• Tekening gemaakt door een jonge mantelzorger 
ingezonden voor de ‘Mooie woorden & beelden 
campagne’ van dit project. 

• Alle inzendingen werden op verschillende 
campussen HOGENT en EHB uitgehangen en zijn 
ook hier in het belevingsconcept te bezichtigen.



MAATSCHAPPELIJK BESEF GROEIT



WAT VINDEN DE STUDENTEN?
• 105 studenten - anoniem bevraagd. 
oJonge mantelzorgers  - workshop Steunpunt Mantelzorg.
oVrije oproep onder alle studenten van beide opleidingen. 

• Doel van de bevraging:

oZicht krijgen op de effecten van de combinatie studenten & 
mantelzorgen

oHoe studerende mantelzorgers een ondersteuningsbeleid invullen

oHoe de onderwijsinstellingen informatie en steun kunnen bieden.



COMBINATIE

• Jonge mantelzorgers 
worstelen met de combinatie 
studeren en mantelzorgtaken 
opnemen

•42/105 moeilijk = 40%

• 11/105 heel moeilijk = 10%
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• Ik ben afgeleid en zit met zorgen in de les

• Ik heb het gevoel van er niet voldoende 
te zijn voor de zorgende persoon

• Ik ben verschrikkelijk moe en ongemotiveerd 
om voor school te werken 

• Mantelzorg is leuk en perfect te combineren zonder gevolgen. 
Er zijn 24u per dag, 1 u per dag iemand helpen heeft geen invloed 

• Mantelzorg heeft een positieve invloed op 
mijn persoonlijke ontwikkeling

• Ik werk en studeer. De combinatie met 
mantelzorg is zeer tijdrovend

• Mantelzorg versterkt mijn relatie met de persoon waarvoor ik zorg

• Moeilijkheden bij planen, studeren en taken



ZWIJGEN

• Jonge mantelzorgers zwijgen over 
hun mantelzorgtaken en de 
moeilijkheden die dit meebrengt

• 47/104 = 45% heeft het aan 
niemand in de opleiding verteld
• 46% wil niet elke keer hun 

mantelzorgverhaal vertellen
• 32% ervaart weinig 

ruimte/gelegenheid om dit te 
bespreken

• 32% vermoed niet dat anderen 
van betekenis kunnen zijn
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• Ik kon er eigenlijk niet over praten, ik had 
nooit de tijd om in gesprek te gaan. 

• Dan voelt alsof ik om medelijden vraag en zo van de situatie 
probeer misbruik te maken (ook al is dit niet zo)

• Omdat ik het gevoel heb dat ze mij niet gaan begrijpen, 
dat het iets zwaars en moeilijk is voor mij, en dus 
niet echt eruit ga krijgen als ik erover spreek.

• Omdat ik mij nog niet bewust was van het feit 
dat ik een mantelzorger ben.

• Niemand hoeft te weten hoe moeilijk of makkelijk 
het is, ik vind het prima als dit gewoon gescheiden 
blijft en je doet wat je moet doen.



VERTELLEN
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coördinator STUVO



• Ik denk dat ik vooral erkenning nodig heb.

•De zorgen die je constant hebt. Ook al weet je dat je even 
op school kan zijn, je denkt al aan alles wat er moet gebeuren, …

•Dat het meer is dan zorgen voor, het mentale aspect 
is veel zwaarder dan verwacht.

• Steun vanuit school zou veel deugd doen, 
meer begrip zeker ook.

•Hulp kunnen krijgen en een luisterend oor.

• Ik ben blij dat ik niet de enige ben





HOE ONDERSTEUNEN?
• Sensibiliseer

• 59% vindt het belangrijk dat medestudenten, lesgevers en opleidingsinstellingen 
weten dat de combinatie studeren en mantelzorg complex is.

• Zorg voor ondersteunende onderwijsmaatregelen
• 52% zag graag dat de lessen opgenomen werden bij afwezigheid

• 42% vraagt om flexibiliteit bij verplichte aanwezigheid

• Zorg ook voor ondersteunende examenmaatregelen
• 29% wil graag de mogelijkheid om examens te verplaatsen binnen de 

examenperiode

• 27% wil bij mondelinge examens vooraf het uur doorgeven 



STATUUT?
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JA

• Dit moet geweten 
zijn

• Geeft ademruimte

• Geeft rust

• Nodig voor zelfzorg

• Standaard naar 
docenten toe

• Zorgt voor begrip

• Erkenning 

NEEN

• Voelt als medelijden

• Ik praat er niet graag over

• Ik wil dit niet benadrukken

• Ik wil niet anders behandeld 
worden

• Ik zou niet het antwoord 
willen krijgen ‘je hebt er geen 
recht op’

• Ik heb het niet nodig

MISSCHIEN

• Er echt opvolging is

• Het niet door iedereen 
geweten wordt

• Als mensen echt luisteren

• Als het te moeilijk wordt

• Als de zorg zwaarder 
wordt



TRAJECTBEGELEIDERS
• 7 online interviews

•Bereidwillig doch aarzelende deelname  

• Toegangspoort

Studenten zijn redelijk ; hun prioriteit is hun studie

•Verschil tussen opleidingen en departementen

•Draagvlak / visie Hogeschool Breed creëren – nood aan 
officialiseren



LESGEVERS
• 113 lectoren HOGENT & EhB

• 78% werd nog nooit geconfronteerd met een vraag 

• 22% kreeg wel reeds een vraag 

•Ze werden aangesproken door de student zelf 

•Hoofdzakelijk om lessen op te nemen & over flexibiliteit bij 
deadlines

•Deelnemers staan open voor onderwijsondersteunende 
maatregelen in hun lessen, labo’s en praktijkvakken



•Duidelijke interne visie en beleid - Hogeschool niveau & 
geconcretiseerd in de opleiding

•Haalbaarheid voor lesgevers

•Ondersteunende administratie

• Lectoren kunnen ook mantelzorger zijn – ondersteunende 
maatregelen ? 



TOEKOMST

•Beeldvorming 

•Sensibilisering

•Formaliseren

Een onderzoek in het kader van een alliantieproject tussen HOGENT & EhB

Informatie of contact: freya.ponteur@hogent.be


