
Nieuwe start
Hoe bind je de student?

Studenten ervaarden meer eenzaamheid, somberheid 
en concentratieproblemen. Wanneer je goed in je vel 
zit, leer je beter. Het is dus van belang om aandacht 
te besteden aan het welzijn van de studenten.

Mogelijke oplossingen:

Studenten voelen zich minder verbonden met 
school en elkaar. Aandacht voor de ‘sense of 
belonging’ maakt dat studenten zich veilig en 
thuis voelen, en (hulp)vragen durven te stellen.

Afgelopen jaar mochten studenten weer "gewoon" naar school. Je zou verwachten dat ze na 2 jaar allemaal stonden te 
springen om eindelijk weer naar de campus te kunnen en elkaar te ontmoeten. Het tegendeel bleek waar: collega's klaagden 
over halfvolle klaslokalen en gedemotiveerde studenten.

        sociale 
Integratie

Luister naar de 
student en denk met 

ze, niet voor ze.

Wees bemoedigend, 
bespreek risico's 
open en eerlijk.

Besteed in 1 op 1 
gesprekken 

aandacht aan 
welzijn.

Wees bewust van je 
eigen rol en 

voorbeeldgedrag. 

Zet sterk in op een introductie-
periode voor alle studenten. 

Besteed aandacht aan 
kennismaken en het uitwisselen 

van belangrijke informatie.

Laat studenten samenwerken.

Waarde 
van de 
campus

Studenten hebben een hoge mate van flexibiliteit 
ervaren. Onderwijs op de oude manier verzorgen 
heeft voor sommige studenten weinig meerwaarde.

Zorg ervoor dat de 
fysieke en online 

leeromgeving 
aansprekend zijn.

Denk goed na over 
je lesontwerp. Zorg 

voor passende 
leeractiviteiten.

Laat studenten 
leerdoelen 

opstellen om 
zelfstandig te kunnen 

leren.

Zorg dat het prettig 
en relevant is om 

naar school te 
komen.

Social Hub, SportEC

Mogelijke oplossingen:

Mogelijke oplossingen:

Organiseer regelmatig leuke 
activiteiten met de studenten.
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Deze infographic is een samenvatting met Deltion vertaling van het volgende artikel: 

Minder

Minder

Wat is er aan de hand? Hoe zorgen we ervoor dat de studenten komend jaar gebonden blijven aan school?

Minder

KennisMaker
Jouw maandelijkse portie innovatie, 

inspiratie en verdieping

Interessant thema? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de eerste KennisMakers 
sessie op donderdag 8 september in het MICT | Blauw 2.003. Je kunt tijdens het 5e (vanaf 11.45 
uur) of 6e uur (vanaf 12.30 uur) aansluiten bij een korte bijeenkomst waar dit thema centraal staat.

Save the date
08-09-22

Welzijn


