
Het studentenleven in coronatijd
Begin mei hebben alle studenten een uitnodiging gehad om deel 
te nemen aan een grote internationale studie1 naar de impact van 
de coronacrisis op hun leven en studie. In deze poster heeft het 
lectoraat Studiesucces de belangrijkste resultaten, ingedeeld in 
vier thema’s, verwerkt. Mocht je naar aanleiding van deze poster 
vragen hebben mail die dan naar studiesucces@inholland.nl.

Studenten die de afgelopen week vaak de volgende gevoelens hebben ervaren: Studenten die de afgelopen week vaak  
de volgende gevoelens hebben ervaren:

eenzaam
gevoel
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missen van
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Rutger Kappe, Carlijn Knuiman, Lieke Woelders    Lectoraat Studiesucces, domein Onderwijs & Innovatie

1  https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/
centre-population-family-health/research2/

2  De tijdsbesteding geeft een weergave van de  
verhouding tussen de vier categorieën, niet van het 
totaal aantal uren dat aan de activiteit is besteed.

3  Een aantal vragen uit dit onderzoek zijn al eerder 
aan studenten gesteld, namelijk tijdens de Inholland 
Studenten Enquête* (feb. 2020, n=3841) en tijdens een 
onderzoek naar studentenwelzijn** (april 2018, n=430).

Studentenwelzijn

Student engagement

Tevredenheid

Coronavirus

77%
  weet minder goed wat er  

van hem verwacht wordt 27% van de studenten geeft aan 
vaker dan normaal contact te 
hebben gezocht met hun docent

81% hiervan sprak over zorgen 
omtrent studie(voortgang)

19% hiervan sprak over  
psychosociale problemen

29% van de studenten geeft aan 
dat zij contact hebben gezocht met 
hun studie(loopbaan)begeleider

83% hiervan sprak over hun  
zorgen over de studie(voortgang)

11% hiervan sprak over hun 
psychosociale problemen

6% hiervan sprak over hun 
financiële zorgen

60%
  heeft veel stress door de wijzigingen  

in de onderwijsmethoden

67%
  maakt zich zorgen over het niet succesvol  

af kunnen ronden van het collegejaar

48%
  ervaart een aanzienlijk 

toegenomen studiebelasting

Studiestress

Verdeling tijd voor en tijdens coronacrisis2

Naleven coronamaatregelen

Depressieve gevoelens Gevoel van eenzaamheidSociale contacten

Contact met de docent

n=2835
gem. leeftijd: 23,4

Contact met de studiebegeleider
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tijdsbesteding
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vrienden

 meer contact
 zelfde mate van contact
 minder contact

alles is een
inspanning

(43%)

niet aan  
de slag  

kunnen gaan
(49%)

depressief 
gevoel
(28%)

onrustig
slapen
(37%)

ongelukkig
zijn

(43%)

niet van  
het leven  
genieten

(47%)

verdrietig
gevoel
(19%)

Engagement3

Ik werk hard voor mijn  
studie en besteed er  
voldoende tijd aan.*

Ik vertel de docenten  
wel eens iets over mijzelf.**

Docenten zijn betrokken  
bij de studenten.*

Ik ben betrokken bij  
mijn medestudenten.**

Ik volg doorgaans alle  
studieactiviteiten (o.a.  
lessen, werkgroepen).*

Docenten zorgen ervoor  
dat het veilig is om vragen  
te stellen.*

Ik bespreek opgedane  
inzichten met de docenten.**

Contact met medestudenten 
helpt mij om goed  
te presteren.**

Docenten staan open  
voor suggesties en  
feedback voor verbetering  
(van lessen/opdrachten).*
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Tevredenheid ICT faciliteiten  
en leeromgeving 

Er zijn voldoende  
onder steunende faciliteiten 
binnen de hogeschool voor 
studenten.*

De digitale leeromgeving 
(Moodle) helpt mij bij  
het leren.*

De beschikbare ICT faciliteiten 
helpen mij bij het leren 
(o.a. WiFi, apps).*
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 offline lessen
 online lessen
 zelfstudie
 betaald werk

33%

10%

22%

40%

28%

29%

32%

6%

Het cijfer dat studenten 
zichzelf geven voor 
het naleven van de 
coronamaatregelen.

denkt niet dat hij het  
coronavirus heeft of heeft gehad

11% denkt dat hij 
het coronavirus 

heeft gehad, zonder 
bevestiging

Bij 2% is het corona-
virus vastgesteld door 
een laboratoriumtest 

of zorgverlener

Het percentage dat  
zichzelf een onvoldoende 
geeft (≤5) voor het naleven 
van de coronamaatregelen.

is van mening dat de 
onderwijskwaliteit is 
afgenomen

54%
is tevreden over de 
genomen beschermende 
maatregelen door  
de hogeschool

54%

is van mening dat ze niet 
voldoende geïnformeerd 
zijn door de hogeschool

28%

heeft niet het gevoel  
dat ze met iemand van  
de hogeschool kunnen 
praten over hun zorgen

26%
7,8

<10%

11%

87%

2%

 voor coronacrisis
 tijdens coronacrisis

 voor coronacrisis
 tijdens coronacrisis
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thuiswonend
+4%
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