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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: Mentaal welzijn Brusselse studenten – impact coronacrisis 
 

Mijnheer het Collegelid, 

 

De coronacrisis en de aanhoudende maatregelen die ermee gepaard gaan eisen steeds nadrukkelijker 

hun tol bij de studenten. Uit onderzoek tijdens de eerste lockdown bleek al een forse toename van 

depressieve gevoelens en sociaal isolement. Gezien de evolutie en de aanhoudende verstrengde 

maatregelen die werden ingevoerd zal deze situatie er niet op verbeterd zijn. Zeker omdat in datzelfde 

onderzoek een derde van de studenten aangeeft dat ze er geen idee van hebben waar ze aan kunnen 

kloppen voor gepaste hulp. 

De Vlaamse minister van Onderwijs besloot 800.000 euro uit te trekken voor gecoördineerd beleid uit 

te bouwen rond mentaal welzijn bij studenten, vernamen we deze week in De Morgen. De regie van 

dat beleid komt bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs te liggen en er zullen 7 verbindingsofficiers 

aan de slag gaan in studentensteden die het lokale aanbod rond mentaal welzijn moet verbeteren en 

verder uitbreiden. Daarnaast komt er ook een laagdrempelig digitaal platform waar studenten indien 

gewenst ook anoniem terecht kunnen. Naast informatieverstrekking behoren ook een digitale consults 

of lotgenotengroepen tot de mogelijkheden. Er zullen ook links worden voorzien met parallelle 

diensten zoals de zelfmoordlijn en de jongerenlijn Awel.  

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- In hoeverre wordt u ingelicht over de resultaten van de enquête van VVS inzake het mentale 

welzijn van de Brusselse studenten ?  

- Bent u in contact met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs over deze problematiek: 

wanneer zal de  verbindingsofficier in Brussel aan de slag gaan? Wat voor een profiel wordt er 

gezocht en hoe wordt de verbindingsofficier omkaderd? Wordt er bestudeerd of deze 

eventueel een plaats kan krijgen in de structuur van Brik? Heeft het VGC-college beslist om dit 

Vlaams initiatief te versterken in Brussel? Kunt u toelichten? 

- Is er een campagne gepland om het digitaal platform dat in ontwikkeling is te promoten bij de 

studenten in het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


