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Bij 59 procent van de UT-studenten met studie-

stress uit zich dat in slecht slapen, 55 procent 

geeft aan faalangstig te zijn. Dat ligt hoger dan 

het landelijk gemiddelde. Stresssymptoom num-

mer één onder studenten is piekeren. 

Drie op de vijf studenten met studiestress 
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Stress!!!
Uitkomsten landelijke enquête studiedruk

Twee op de vijf UT-studenten hebben last van ernstige studiestress, zo erg zelfs dat het ze 

in hun privéleven belemmert. Die cijfers komen overeen met het landelijk beeld van stress 

onder studenten. Samen met 14 andere universiteits- en hogeschoolbladen enquêteerde 

UT nieuws bijna 5500 studenten. Opvallend is dat mannelijke studenten uit Twente zich 

veel minder druk lijken te maken over hun studie. Onder vrouwen ligt de stress juist erg 

hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

benoemen dit probleem. Aan de UT zijn dat 

er twee op de vijf. Ook extreem uitstelgedrag 

wordt veel genoemd.

Deze cijfers komen uit een landelijke enquête 

waarvoor tien universiteitsbladen (waaronder 

UT Nieuws) en vijf hogeschoolbladen bijna 5500 

studenten ondervraagden. Mannen blijken min-

der last te hebben van studiestress dan vrouwen 

(34 om 46 procent). 

Opvallend is dat op de UT die verschillen veel 

groter zijn. Zestig procent van de vrouwen zegt 

er last van te hebben, tegen maar 17 procent 

van de mannen. Buitenlandse UT-studenten (uit 

EU-landen) hebben een stuk minder studie-

stress dan hun collega’s aan andere Nederlandse 

universiteiten. 



Campus appreciation
Binnen de marketing van de Universiteit Twente 

wordt met trots de uniciteit van onze campus 

genoemd. Met recht, want er is geen universiteit 

in Nederland die zich op dit gebied kan meten met 

de UT. Misschien dat enkele University Colleges 

een beetje kans maken, maar die komen qua 

schaal niet eens in de buurt van wat in vijftig jaar 

op het landgoed Drienerlo is opgebouwd.

Het is modieus voor universiteiten om hun terrein 

tot campus te bombarderen, maar met het ver-

edelen van je terrein door er een paar studenten-

woningen en een AH to go neer te zetten kom je 

er niet. Afgelopen jaren ben ik onder meer op het 

Zernikecomplex in Groningen, de Uithof in Utrecht 

en het terrein van de Technische Universiteit 

Eindhoven geweest. Ik heb er geen twijfel over dat 

daar excellent onderwijs en onderzoek plaats-

vindt, maar aan het eind van de dag (zowel in de 

Nederlandse betekenis als te letterlijk vertaald 

uit het Engels) is het er een saaie bedoening van 

lukraak bij elkaar geplaatste gebouwen. 

We kunnen dus constateren dat de Universiteit 

Twente in haar handen mag wrijven, want wij 

bezitten al wat andere universiteiten ook willen. 

Over de landschapsarchitectuur van de campus is 

altijd aardig nagedacht en ondanks dat visiewij-

zigingen door de jaren heen hun sporen hebben 

achtergelaten hangt er een sfeer van coherentie 

en sereniteit. Niet alle gebouwen zijn even mooi 

(zoals die puist met de naam Chalet) en aan wat 

Peter Buwalda een brontosaurus in zijn meer 

(Cubicus) en tyrannosaurus rex (Hogekamp) noemt 

moet je misschien even wennen, maar harmonie 

met de omgeving is nooit afwezig. Dat wat betreft 

het fysieke aspect van de campus.

Veel essentiëler nog is dat er mensen zijn op de 

campus en dat die mensen bezig zijn. Overdag ligt 

de nadruk op studie en onderzoek, ’s avonds op 

sport, cultuur en andere vormen van ontspanning. 

Wat onze campus van die veredelde universiteits-

terreinen elders in het land onderscheidt is dat 

laatste. Mensen lopen hard om zich voor te berei-

den op de bata, repeteren voor Alice in Wonder-

land dat deze zomer in het openluchttheater zal 

worden gespeeld en bezoeken de Cocktailparty XL. 

Dit kan allemaal op die paar vierkante kilometer 

die de campus is.

Eén van de redenen dat al die andere universitei-

ten ook willen centraliseren en zichzelf campus-

universiteit noemen is vanwege marketing. Een 

campus is een duidelijke en afgebakende plek 

waarvan je kan zeggen: Dát is de universiteit. Een 

cultuur waarin medewerkers en studenten zich lid 

voelen van de universitaire gemeenschap en zich 

als zodanig profileren, kan daarnaast zorgen dat 

je universiteit merk wordt waar mensen zich mee 

willen associëren. Op deze wijze maak je je als 

universiteit zichtbaar en concreet, en dat werkt 

weer bij de werving van onderzoeksbudgetten en 

studenten.

De Universiteit Twente heeft een campus en er 

vinden een hoop activiteiten plaats. Dit moeten 

we koesteren en als het even kan uitbreiden. 

De horeca zou beter kunnen, het cultuuraanbod 

overzichtelijker en wat mij betreft mag er meer 

uniformiteit in de tenues van de verschillende 

sportverenigingen komen. Er zal nog veel meer te 

verzinnen zijn.

Op dit moment gebeurt echter het omgekeerde, 

het campusleven lijkt te verschralen. Natuurlijk 

ontkom je er niet aan net als de rest van de UT 

te moeten bezuinigen, maar de stijging van de 

huisvestinglasten maken het pervers. Gevolg: 

Een leegstaande Bastille, een danstoernooi dat 

moet uitwijken naar de Twentehallen en meer 

van zulke situaties. Minder mogelijkheden en 

absoluut gezien minder inkomsten. De UT moet 

deze verlies-verliessituatie snel keren. Verlaag de 

huisvestingskosten, zorg dat de UT een interessan-

te locatie is om iets te organiseren. Eerst vullen, 

dan verdienen.
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Cursus omgaan met stress
Martine Fledderus, UD in de GW-vakgroep 

Psychologie, Gezondheid en Technologie, doet 

onderzoek naar de cursus ‘Haal meer uit je 

leven’ over omgaan met stress, geënt op een 

langere cursus voor volwassenen. De afgelopen 

maanden doorliep de eerste lichting studenten 

de cursus. 

Het viel Fledderus op dat de klachten die de 

studenten bij aanvang van de cursus hadden 

ernstiger vormen kenden dan de klachten in de 

groep met volwassen cursisten. Fledderus: ‘We 

zagen bij studenten echt forse klachten zoals 

depressies en angst.’ 

Mindfulness
Dat verbaasde haar, aangezien de opzet van 

de cursus laagdrempelig was zodat hij ook 

geschikt was voor studenten met lichtere 

klachten. Voor de grote verschillen tussen man-

nen en vrouwen uit de studentenenquête heeft 

Fledderus geen verklaring. Ze heeft dat niet 

onderzocht en de aantallen in haar studie zijn 

te klein om er uitspraken over te doen.

‘Haal meer uit je leven’ richt zich op het 

bevorderen van aanvaarding en mindfulness, 

waardoor studenten beter leren om te gaan met 

negatieve gedachten en emoties. ‘Zo komen ze 

erachter dat hun vermijdingsstrategieën niet 

werken om van hun stress af te komen. Door 

hun negatieve emoties te aanvaarden, houden 

ze meer tijd en energie over om te doen wat zij 

echt belangrijk vinden’, aldus Fledderus. 

Haar eerste analyse van de cursusgroep studen-

ten wijst erop dat de cursus niet helpt om de 

bevlogenheid voor de studie terug te vinden, 

maar wel om de negatieve emoties te aanvaar-

den. Daarnaast vond Fledderus een toename 

van het welbevinden en een afname van de 

depressie- en angstklachten. De cursus lijkt dus 

succesvol.

Luchtige reactie
Staatssecretaris Halbe Zijlstra reageerde luch-

tig op de uitkomsten van de landelijke enquête. 

‘Het is altijd moeilijk om onderzoeken als deze 

te vergelijken,  maar ik heb niet de indruk 

dat deze cijfers erg afwijken van onderzoeken 

onder werkenden. Een beetje stress is helemaal 

niet erg, daar krijg je straks als je werkt ook 

mee te maken.’

De enquête vroeg ook naar de studieplannen 

van bachelorstudenten. Daaruit blijkt dat 7 pro-

cent afziet van een master of vervolgopleiding 

door de langstudeerboete. Onder UT-studenten 

ligt dat aantal op 7,8 procent. |


