
‘De studententijd is de 
schoonste tijd van uw leven’ 





Voel jij je goed als student (hier in Antwerpen?) 

Geef een score 
van 0 tot 10 voor 

jouw welbevinden 
als student. 

Plaats je in de 
ruimte bij het 
cijfer dat je 

gegeven hebt. 



Wat maakt dat je staat bij het cijfer x 
Wat zijn m.a.w. de ingrediënten van welbevinden voor jou? 



Ingrediënten van welbevinden 

 er zijn mensen om me heen waar ik me goed bij voel 

 ik heb iemand die ik kan vertrouwen, iemand waarbij ik mijn 
‘hart kan luchten’ 

 ik vind mijn weg op de school/universiteit; ik weet waarvoor 
ik waar moet zijn 

 ‘mijn weg vinden’ in de leerstof; voelen dat ik de leerstof 
‘aankan’ 

 

 



Ingrediënten van welbevinden 

 ik durf grenzen aangeven; ik durf neen zeggen of ja 

 ik voel wat ik ‘nodig’ heb; ik ken mijn behoeften en draag er 

zorg voor 

 zo hou ik bijvoorbeeld van orde en zorg ik ervoor dat mijn 

kot ordelijk en gezellig is. Ook de gemeenschappelijke ruimte 

zie ik graag ordelijk 

 

 

 

 



Ingrediënten van welbevinden 

 ik hou van beweging, van sporten en probeer hier aandacht 
voor te hebben 

 ik ben me bewust van mijn capaciteiten, van wie ik ben 

 ‘plezier maken’ is iets van wie ik ben, van wat ik graag doe en 
ik zet geregeld een stapje in de wereld 

 ik organiseer graag en ben kandidaat als er iets te beleven 
valt op dat vlak 

 

 









Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

Word je bewust van wat je nodig hebt of mist, … 

(natuurlijke behoeften)  

Wat kan je ondernemen om hier een antwoord op te 

geven? 

Word je bewust van je ‘natuurlijke krachten’: 

doorzettingsvermogen, moed, durf, verlangen om 

relaties te beleven (motivatie, drive), .. 

 



Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

Word je bewust van wat je goed kan, graag doet, 

verlangt, van waar je in gelooft, voor staat, … 

Wees blij om wie je bent, wat je doet, kan, … Op het 

einde van de dag in een groeischrift noteren wat je 

vreugde gaf, wat je goed hebt gedaan, welk 

compliment je kreeg, …  



Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

Kies voor ‘levenwekkende relaties’: Mensen die in je 
geloven, mensen die je een gevoel van veiligheid 
geven, bij wie je jezelf mag zijn en die je ernstig 
nemen 

 

Kies voor een ‘levenwekkende omgeving’: Een plek 
waar je je  goed voelt, mooie muziek, films, de natuur, 
…. 

 

 

 



Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

Draag zorg voor je lichaam en je gevoel 

 

 Word je bewust van wat je voelt. 

 Kijk mild naar wat je voelt.  

 Draag zorg voor je gevoel. 

 Je bent meer dan je gevoel 

 

 



Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

 Laat je leiden door je innerlijk kompas dat spreekt via 

je intuïtie (gps) 

  belangrijk bij keuzes (i.p.v. je te laten leiden door 

anderen) 

 

 



Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

 Laat je leiden door je innerlijk kompas dat spreekt via 

je intuïtie (gps) 

  belangrijk bij keuzes (i.p.v. je te laten leiden door 

anderen) 

 

 



Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

 

Vraag/zoek hulp! 

Soms lukt het even niet alleen en heb je hulp 

nodig om verder te kunnen. Dat is heel normaal 

en niets om je over te schamen  

 



Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

 

 PRH  

 aanbod van cursussen en individuele coaching waarmee 
je jouw weg verder kan gaan 

 aarzel dus niet om contact op te nemen met de begeleider 
van deze workshop om jouw vragen te stellen!  

 

 



Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

 

 Enkele hulpmiddelen op een rijtje: 

 Website PRH: www.prh.be 

 Website jongvolwassenen PRH: www.droomkiesleef.prh.be 

 Facebook jongvolwassenen PRH: 
www.facebook.com/PRHjongvolwassenen 

 Website Groeiperspectief (individuele coaching PRH): 
www.groeiperspectief.be 

 Groeiboek: Dit is een hulpmiddel om zelfstandig aan je persoonlijke 
ontwikkeling te werken. Dit boek kost 10 euro (+ verzendingskosten) en 
kan besteld worden via het secretariaat van PRH (03/226 53 25 – 
info@prh.be) 

 

 

http://www.prh.be/
http://www.droomkiesleef.prh.be/
http://www.facebook.com/PRHjongvolwassenen
http://www.groeiperspectief.be/


Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

 Miek Van Caeckenberghe 

Steenstraat 37 

2180 Ekeren 

03 542 69 88 

miek.vcaeckenberghe@prh.be 

 

Lees meer: https://www.groeiperspectief.be/contact/ 

https://www.groeiperspectief.be/contact/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.groeiperspectief.be%2Fcontact%2F


Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

 

 

Weekends voor jongvolwassenen 

 https://www.prh.be/cursus/ik-en-mijn-relaties-voor-

jongeren-van-18-tot-26-jaar/ranst/2019-08-02 

 https://www.prh.be/cursus/zoektocht-naar-wie-ik-

ben-voor-jongeren-van-18-tot-26-jaar/ranst/2020-

02-07 
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Handvatten voor 
de groei van je 
zelfvertrouwen 

 

 

Kracht kiezen boven eenzaamheid 

 

 https://www.prh.be/cursus/kracht-kiezen-boven-

eenzaamheid/antwerpen/2019-11-14 
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Jouw piste 

Wat is jouw stapje voor nu?  

Waar ga jij mee op weg?  

 

 



Veel moed en 
succes 

 En weet dat er heel veel mensen klaar staan om je 

hierbij te begeleiden 


