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Als student is het soms lastig om alle verantwoordelijkheden binnen je studie te
combineren met het opbouwen van een leven in een nieuwe stad.

Als je stress wilt voorkomen of verminderen, volg dan deze tips van je studieadviseur
voor een gezonde en succesvolle aanpak van je academische loopbaan.

DE SLEUTEL TOT
Gezonde
Productiviteit

Gezonde productiviteit is de balans tussen het 
werken aan het behalen van doelen en jezelf
toestaan om af en toe een stap terug te nemen om te
rusten, ontspannen en reflecteren. Gedurende je
studie is daarom essentieel om het volgende te leren:

1) het vermogen om je eigen werk te plannen en om
proactief te zijn in het vinden van oplossingen
wanneer je vast loopt.
2) de zelfreflectie om te bepalen op welke moment je
harder moet werken, wanneer je een pauze moet
nemen en wanneer je hulp nodig hebt.

In deze infographic vind je tips hoe je deze
vaardigheden leert.
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Neem iedere ochtend 15 minuten om
de 3 belangrijkste dingen op te
schrijven die je die dag moet doen.
Dit geeft je focus.

Neem iedere maandag de tijd om
vooruit te kijken naar de week. Plan
zowel je taken voor de studie als je
privé.

Plan vooruit

(bijvoorbeeld: upload je essay, bel een vriend, ruim
je kamer op)

Gebruik een digitale agenda en
synchroniseer deze met het UvA
rooster en noteer je deadlines erin.
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2 Schrijf je in voor een gratis planning
workshop via uva.nl/training 
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Schrijf je in voor een creatieve
cursus via www.crea.nl

Goede kwaliteit slaap is essentieel. Hoe
is de jouwe?

Doe de test op 
studentengezondheidstest.nl

Het is belangrijk om
iedere dag tijd te
maken voor rust en
ontspanning.T I P S

Rust en Ontspan
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Vind jouw sport of mindfulness
cursus via https://usc.uva.nl/
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Hoe je tegen
jezelf praat heeft
veel impact.

Ben je kritisch of
medelevend?

Ontwikkel een
groei-mindset en
word je eigen
coach!

Ontwikkel een groei-mindset
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De pomodoro methode is een
effectieve manier om deze gedachten
te omzeilen.

Zet een timer op 25 minuten. Werk.
Zet een timer op 5 minuten. Ontspan.
Herhaal.

“Morgen is het makkelijker”, “Ik kan
alleen presteren onder druk”, “deze
dag is toch al verpest” zijn
voorbeelden van excuses die
studenten gebruiken om werk uit te
stellen. Klinkt bekend? Schrijf
de jouwe op en vraag jezelf: is dit
waar?

Stop uitstelgedrag

Lees de tipsheets voor meer
informatie over het verbeteren

van je studievaardigheden via
www.uva.nl/succesvolstuderen
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UvA Psycholoog
Schrijf je in voor een gratis training of

individuele intake met een
studentenpsycholoog via 

www.uva.nl/studentenpsychologen als dit
iets is waar je langere tijd mee worstelt.
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In een competitieve omgeving zoals de universiteit
ligt het op de loer om jezelf steeds met anderen te
vergelijken. Als je dit gebruikt als inspiratie om
andere doelen te stellen, kan dit motiverend zijn.
Maar als je het gebruikt om jezelf naar beneden te
halen dan werkt het averechts. Geen situatie is gelijk
dus wees trots op wat je al bereikt hebt. Zet kleine
stapjes om jezelf te verbeteren ten opzichte van
een eerdere versie van jezelf, niet ten opzichte
van wat anderen doen.

Vergelijk jezelf niet met anderen

“Comparison is the thief of joy.”
—
Theodore Roosevelt

06Laat perfectionisme los

Kijk de populaire TED talk van
sociaal psycholoog Thomas
Curran "Our dangerous obsession
with perfectionism is getting worse"
voor tips hoe je met perfectionisme
om kunt gaan.
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Het is verleidelijk om te denken dat je dingen perfect
kunt of moet doen. Maar wanneer is goed ook goed
genoeg? Perfectionisme leidt tot jezelf overvragen,
vaak gevolgd door stress en uitstelgedrag en
uiteindelijk mogelijk burn-out.

Ben jij een perfectionist? Doe de gratis test op
https://testyourself.psychtests.com/testid/3052
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Neem contact op met je studieadviseur als je
persoonlijk advies nodig hebt. Zij kennen de
universiteit goed en maken samen met jou een
plan van aanpak.

Vraag om hulp!

Soms is één afspraak met de
studieadviseur voldoende.

Soms zijn meerdere afspraken van
toepassing.

Soms zullen ze je adviseren om
(ook) contact op te nemen met een
andere afdeling of professional
buiten de universiteit.
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(https://doi.org/10.3390/brainsci8020020)

-  Promoting a growth mindset in pharmacy educators and

students by JH Cooley (2018)
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