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Geachte raadsleden,
Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door het raadslid N. van Wanrooij (GroenLinks) zijn gesteld
op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2022. De vragen gaan over
Zorg om welzijn studenten. De vragen zijn ontvangen op 13 april 2022.
Vraag 1
Is het college bekend met het artikel van Parool over signalen van onderwijsinstellingen dat studenten
na corona moeite hebben de weg terug te vinden naar de schoolbanken? Grote zorgen om wegblijvende
studenten na corona: ‘Ze zijn de verbinding met elkaar en hun studie verloren’ (parool.nl)’.
Antwoord 1
Ja, de zorgen omtrent het welzijn van studenten zijn bekend en dit is een landelijk probleem.
Vanuit de onderwijsinstellingen wordt hierin zelf de lead genomen en wordt dit probleem extra onder
de aandacht gebracht en opgepakt. Als gemeente houden we vinger aan de pols en hebben we in de
coronatijd initiatieven ter monitoring en bevordering van het welzijn van de studenten actief
ondersteund. We hebben twee keer, voor een periode van drie maanden werkstudenten van de mbo,
hbo en universiteit aangenomen ter bevordering van het welzijn van studenten waaruit allerlei acties
zijn ontstaan. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Tilburg Student App, welke nu een doorvertaling
krijgt naar www.studentintilburg.com. Daarnaast hebben wij meegedaan aan een aantal online sessies
om het welzijn van studenten te bevorderen. Ook zijn er vanuit de studentenraad met het netwerk
Kennissteden Nederland en de daartoe behorende welzijnsalliantie gesprekken geweest over het welzijn
van studenten. Daaruit zijn acties ontstaan die door studenten zijn opgepakt. Op dit moment nemen
onderwijsinstellingen zelf daarin de verantwoordelijkheid. We hebben hierover een open
communicatielijn. Ook is in de Integrale jeugdagenda aandacht voor het mentale welzijn van studenten.
Voor ons is er nu geen aanleiding om additionele activiteiten op te pakken.
Vraag 2
Wat is het standpunt van het college over afstandsonderwijs in tijden van corona en de omslag nu naar
fysiek onderwijs?
Antwoord 2
Wij hebben hierover geen standpunt ingenomen. De onderwijsinstellingen bepalen zelf (met landelijke
afstemming) hoe hier hun aanbod op in te richten.
Vraag 3
Heeft het college ook soortgelijke signalen ontvangen van onderwijsinstellingen in Tilburg, van onze
mbo's, hogescholen en/of universiteiten? Zo ja, hoe wijdverbreid waren deze signalen en hoe is hierop
gehandeld?
Antwoord 3
Ja, het college heeft van onderwijsinstellingen signalen ontvangen over het verslechterde welzijn van
studenten. Drie jaar geleden zijn wij in samenwerking met Stichting CINOP begonnen om samen met de
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onderwijsinstellingen en studenten een welzijnsbeleid voor studenten op te zetten. Na ontvangst van
deze signalen zijn de acties verder uitgebreid.
Vraag 4
Hoe denkt het college over de mogelijke inzet van studentenadviseurs, om studenten op te bellen, te
vragen hoe het gaat en aan te horen of en waar mogelijke drempels liggen?
Antwoord 4
Vanuit de onderwijsinstellingen worden contacten onderhouden met de studenten en specifieke
activiteiten voor studenten georganiseerd. Inzet van de studentenadviseurs zou hier een onderdeel van
kunnen zijn. Op dit moment zijn er geen signalen waar de gemeente concrete stappen in moet nemen.
Vraag 5
In hoeverre deelt het college de analyses van de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van
Studenten in het hoger onderwijs van het RIVM, Trimbos en de GGD'en? Monitor Mentale gezondheid
en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, Deelrapport II Middelengebruik van studenten in het
hoger onderwijs (rivm.nl)?
Antwoord 5
Deze analyses zijn in collegeverband niet besproken. Wel wordt er gebruik gemaakt van onze eigen
GGD-monitor. Mentale gezondheid komt als onderwerp terug in gesprekken met hoger
onderwijsinstellingen en met de studentenadviesraad.
Vraag 6
In welke mate komt het landelijk beeld van 97 procent van de studenten dat kampt met stress door
studie, van wie de helft in erge mate, overeen met het beeld van onze regio?
Antwoord 6
Exacte cijfers hierover zijn niet bekend. Wel zijn vanuit de onderwijsinstellingen signalen
binnengekomen over de verslechterde situatie rondom het welzijn van studenten. Dit speelde al voor de
coronaperiode. De oplopende schulden van studenten als gevolg van het leenstelsel, de prestatiedruk
en het gebrek aan woningaanbod zijn voorbeelden van indicatoren die geleid hebben tot toename van
stress bij studenten. De coronapandemie heeft er extra toe geleid dat deze stress en de eenzaamheid
van studenten toenamen.
Vraag 7
Wat doen we specifiek in Tilburg om stress door studie, met mogelijk uitval tot gevolg, te voorkomen?
Antwoord 7
Primair wordt hierop door de onderwijsinstellingen zelf ingezet. De aanpak is per onderwijsinstelling
verschillend. De gemeente houdt hier geen overzicht van bij. Meer gerichte informatie is bij de
onderwijsinstellingen zelf op te halen. Voor MBO-studenten zetten we wel in op schooluitval door
middel van monitoring van Leerplicht en het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Daarnaast
zetten we ook gericht (in samenwerking met jongerenwerk) in op de mentale gezondheid en het
tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten.

Vraag 8
Is die aanpak op dit moment voldoende of is het college bereid om meer te doen voor het welzijn van
studenten gegeven de meest actuele cijfers?
Antwoord 8
Voor het Voortgezet Onderwijs en MBO is er vanuit additionele crisismiddelen (rijksmiddelen) fors extra
ingezet op de mentale gezondheid door GGD, IMW (maatschappelijk werk), RMC en jongerenwerk.
Studentenwelzijn is een belangrijk thema voor het college. Studenten zijn (veelal) inwoners van de
gemeente Tilburg en de mentale gezondheid van studenten is daarmee ook voor de gemeente Tilburg
belangrijk.
Er is de laatste jaren veelvuldig onderzoek gedaan naar stress en welzijn onder studenten binnen het
Nederlandse hoger onderwijs (al voor de pandemie). Er zijn veel initiatieven en activiteiten opgestart
vanuit de onderwijsinstellingen, de studentenverenigingen en andere partijen. Het betreft een breed
aanbod, van sociale activiteiten, seminars, bijeenkomsten, e-health aanbod, professionele
ondersteuning etc. Sommige zaken zijn eenmalig, maar vaak gaat het om structureel aanbod of jaarlijks
terugkerende events. Samen met de onderwijsinstellingen en de studentenadviesraad kan worden
gekeken op welke manier de gemeente met bv. (collectieve) voorzieningen studenten zouden kunnen
ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het actiever inzetten van bestaande voorzieningen. Met de MBOinstellingen zijn we in gesprek over wat er daadwerkelijk en concreet nodig is voor studenten. Voor de
hbo en universiteit zijn deze gesprekken nog niet opgestart.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college,
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gemeentesecretaris
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