STUDERENDE MANTELZORGERS
Wat zeggen de Fontys professionals hier over?

Begin dit jaar is het onderzoek ‘De vergeten student’ gestart, een onderzoek naar studerende
mantelzorgers gefinancierd door Fontys TEC for Society (thema’s Smart Society en Health).
Studerende mantelzorgers zijn studenten die (niet beroepsmatig) zorgen voor een
familielid, partner, vriend of kennis, vanwege diens (lichamelijke en/of psychische) ziekte of
gezondheidsbeperking (Van Tienen, De Boer, De Roos, Van der Heijde, & Vonk, 2018). Het
onderzoek ‘De vergeten student’ heeft twee doelen: 1) inzicht krijgen in zowel de wensen
en behoeftes ten aanzien van steun van de studerende mantelzorgers zelf, als de wensen
en behoeftes van de onderwijsprofessionals die met deze studenten te maken hebben
en 2) deze inzichten vertalen naar bruikbare (online) tools om zowel de studenten als de
onderwijsprofessionals te ondersteunen om te zorgen dat studerende mantelzorgers hulp krijgen
bij het succesvol afronden van hun opleiding. Om te kijken wat de wensen en behoeftes van de
onderwijsprofessionals zijn, is een vragenlijst uitgezet onder Fontys professionals die studenten
begeleiden. Deze factsheet laat de resultaten hiervan zien. Ook zijn er verschillende interviews
gehouden met studenten die mantelzorg verlenen. Deze resultaten verschijnen in een volgende
factsheet. Studenten van de opleiding Communicatie gaan in het najaar aan de slag om deze
resultaten om te zetten in bruikbare (online) tools.
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100 respondenten
20 Fontys instituten

83% docent
83% studentcoach/slb’er
24% slb+/studiecoach
23% overig (bv. studieadviseur)

44% geeft aan dat er géén
aandacht wordt besteed aan

44%

studerende mantelzorgers

56%

Als er wél aandacht is, wordt het
volgende gedaan bij verschillende
opleidingen: 1. 1 op 1 gesprekken
2. hulp bij planning
3. onderwijs op maat
4. doorverwijzen

SIGNALERING

84%

98%

vindt de studentcoach (slb’er)
verantwoordelijk voor signalering,
echter vinden zij ook dat het aan de

geeft aan dat een student met zorgtaken
hulp nodig heeft vanuit de opleiding
83% luisterend oor

student is om het te vertellen

52% praktische hulp zoals plannen

Opvallend is dat uit de voorlopige resultaten van de interviews

41% flexibele leerroute

blijkt dat studenten juist een te hoge drempel lijken te ervaren

37% hulp bij psychische klachten

om het met de studentcoach (slb’er) te bespreken.

22% oplossen van problemen in sociale context
n=95

62% student

20%

begon er zelf
Hoe ben je te

over

28%

weten gekomen

3 of meer

dat een student

studenten

0 studenten

Hoeveel
studenten heb je
het afgelopen studiejaar gesproken met

zorgtaken heeft?

zorgtaken?

n=95

52%

38% door zelf

1-2 studenten

actief te vragen

KENMERKEN

AFWEZIG, STUDIEACHTERSTAND, ALLE BALLEN HOOG HOUDEN,

STUDERENDE

VERANTWOORDELIJKSHEIDSGEVOEL, VASTLOPEN GROEPSWERK,

MANTELZORGERS

STRESS, ZORGELIJKE UITDRUKKING, TERUGGETROKKEN, ISOLEMENT,

VOLGENS PROFESSIONALS

RUSTIG OF GELATEN, MOE, WEINIG TIJD, VAAK AFWEZIG.

Ik vind dat er meer aandacht moet zijn binnen het
instituut voor studerende mantelzorgers

Ruim

7% oneens

70%

geeft aan dat

ze denken dat studerende

23% neutraal

mantelzorgers lijden.

56% mee eens
14% helemaal mee eens

KENNIS &
VAARDIGHEDEN
n=86

50%

geeft aan niet genoeg te
weten over mantelzorg
om de student te kunnen
helpen.

39%

geeft aan niet genoeg
bekwaam te zijn om
studenten met zorgtaken
te signaleren

55%

WENSEN &
BEHOEFTEN

n=86

TOP 1
2
3

69% wil graag meer weten
over doorverwijzen naar de
juiste hulp

62% heeft behoefte aan
meer kennis over jonge
mantelzorgers in het
algemeen.

58% wil graag meer tips
om door te kunnen vragen
tijdens een gesprek

IN WELKE 1
VORM 2
3
4

factsheet met weetjes

handleiding protocol gespreksvoering

professionalisering in de vorm van een
workshop of training

intervisie met studentcoaches

MantelzorgNL heeft onlangs een factsheet ontwikkeld
voor onderwijsprofessionals. Benieuwd naar hun tips
en adviezen? Bekijk de factsheet hier.
van Tienen, I., de Boer, A., de Roos, S., van der Heijde, C., & Vonk, P. (2018). Gezondheids-en studieuitkomsten bij
mantelzorgende studenten. Geraadpleegd augustus.

weet wat te vragen in
een gesprek om uit te
zoeken of een student
mantelzorger is

