
Tijdens de examenperiode: 

69 % van de Belgische ouders  ervaart meer stress

Examens… mama en papa 

stressen mee

Resultaten onderzoek – november 2013

• 69 % van de Belgische ouders  ervaart meer stress

• 33 % heeft slaapstoornissen

• 64 % wil meer tijd voor kind(eren)

• 45 % past werkritme aan

Studiebegeleiding: in 63% van de gezinnen houdt mama er 

zich hoofdzakelijk mee bezig, maar mama en papa beleven 

het anders:

Studiebegeleiding volgens mama: 

• in 72 % van de gezinnen door 

mama

• in 24 % door beide ouders evenveel

• in  2 % door papa

Studiebegeleiding volgens papa: 

• in 48 % van de gezinnen door 

beide ouders evenveel

• in 27 % door mama

• in 22 % door papa

vs



TIJDENS EXAMENS ERVAART 

69,2 % VAN DE OUDERS  

MEER  STRESS DAN GEWOONLIJK
69%

Examens… mama en papa stressen mee

74,2%    50,3%

2-ouder vs 1-ouder vs nieuw samengesteld

Gezinssituatie: 72,7 % van alleenstaanden hebben

meer stress 

67,1%           72,7% 72,3 % 

mama’s vs papa’s

Onderwijs: kinderen uit technisch en beroepsonderwijs brengen meest stress mee

basis     vs secundair vs secundair vs hoger vs hoger

onderwijs algemeen technisch niet univ.            universitair

en beroeps profess.             academisch

VL        vs WAL     vs BXL

Regio: Brusselaars stressen het meestMeer kinderen, meer stress

1        vs 2      vs 3 en +

65,47%         73,88%        78,57% 71,30%             74,85% 

68,4%       67,1%      73,7% 64,8 %        69,2% 78,5% 

“Tijdens de examens van zoon – of dochterlief, 

steekt stress de kop op bij 7 op 10 Belgische ouders.
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Belangrijkste

stresssymptomen

Veel meer -

meer last

Een beetje

meer last

Niet meer

last

Slecht of weinig slapen 33% 36% 32%

Hoofd- of buikpijn 19% 28% 52%

Gebrekkige eetlust 8% 14% 78%

TIJDENS EXAMENS HEBBEN 

OUDERS MEER LAST
VAN KWAALTJES EN SLECHT HUMEUR
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Bang, angstig, onrustig 34% 43% 23%

Boos, geïrriteerd 30% 38% 31%

Verdrietig, lusteloos 12% 21% 67%

Gejaagd, minder geduldig 19% 37% 43%

Geprikkeld, agressiever 12% 29% 59%

Passiever, zich isoleren 5% 10% 84%

“In de examentijd schaadt stress de nachtrust van 1 op 3 

ouders en zet duidelijk druk op hun gemoedstoestand, 

thuis en op het werk. 
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TIJDENS EXAMENS WIL 

64,2 % VAN DE OUDERS MEER TIJD
AAN DE KINDEREN BESTEDEN

65,3%     60,1%

2-ouder vs 1-ouder vs nieuw samengesteld

60,3%            69,2%                 75,6%

mama’s vs papa’s

64%
Gezinssituatie: 75,6 % van nieuw

samengestelde gezinnen wil meer tijd

Regio: Brussel koploperMeer kinderen, meer tijd gewenst

VL        vs WAL     vs BXL1        vs  2      vs 3 en +

62%         61,6%        70 % 59 %          64,4% 76,1% 

“Examenperiode verstoort work-life balance van 2 op 3 

ouders. 
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TIJDENS DE KOMENDE EXAMENS 

ZULLEN OUDERS HUN KIND 

ONDERSTEUNEN DOOR:

1. MOTIVATIE

Moed en schouderklopjes

geven

99%

Luisteren en interesse tonen

voor examens

99%

Af en toe verwennen: iets

lekkers koken…

88%

Een beloning beloven 61%

Geluksbrenger geven 20%

2. RUSTIG STUDIEKLIMAAT

Ordelijke en verluchte

studeerplaats

95%

Losse babbel over gewone dingen 95%

Kalme sfeer, andere kinderen

rustig houden

92%

Controleren op afleiding: GSM, TV, 

internet, vrienden…

81%

Kind ontzien van karweitjes of 69%

4. STUDIEBEGELEIDING

Helpen bij studiemethode 80%

Leerstof ondervragen 79%

Samen planning maken 78%

Samen studeren 60%

Externe begeleiding voorzien 28%

Geluksbrenger geven 20%

3. GEZOND LEVEN

Toezien op voldoende slaap 98%

Gezonde voeding: ontbijt, fruit,… 95%

Samen ontspannen, bewegen,… 83%

Vitaminen en voedingssupplement 48%

Slaap- of kalmeermiddelen 3%

Kind ontzien van karweitjes of 

huishoudelijke taken

69%

“Ouders willen hun kind vooral positief aanmoedigen en 

een rustig studieklimaat creëren. Ze schenken ook veel 

aandacht aan een gezonde levenswijze. Concrete 

studiebegeleiding komt pas daarna.
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45%
TIJDENS KOMENDE EXAMENS ZAL 

44,7 % VAN DE OUDERS MET BEROEPS-

ACTIVITEIT HET WERKRITME AANPASSEN

46,7% 37,5%

2-ouder vs 1-ouder vs nieuw samengesteld

45,1%            38,1%                 52,2% 

mama’s vs papa’s

Regio: Vlaanderen op kopVeel kinderen, veel aanpassingen

Gezinssituatie: nieuw samengestelde

gezinnen meest flexibel

VL        vs WAL     vs BXL1        vs  2      vs 3 en +

44,9%        44%       47,3% 48% 46%           40% 

Hoe passen ouders hun 

uurrooster aan?

Verlof

(enkele dagen of halve dagen)

52%

Flexibele of glijdende uren 43%

Thuiswerk 17%

Verlof zonder wedde

(enkele dagen of halve dagen)

7%

Waarom passen ouders hun 

uurrooster niet aan?

Volgen hun kind ‘s avonds op 53%

Kind is autonoom 37%

Niet te combineren met job 23%

Al weinig verlof 17%

Niet toegestaan op het werk 14%
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“December is een puzzelmaand voor HR-managers om permanentie- en 

verlofplanning te verzoenen met de hogere beschikbaarheid voor 

kinderen (examens en sluitingsdagen school), het opnemen van nog 

resterende verlofdagen en de winterse ziekteperiodes.



WIE HOUDT ZICH HOOFDZAKELIJK BEZIG MET 

DE STUDIEBEGELEIDING VAN HET KIND? 

62,8%29,1%

6,3%

Mama

Beiden evenveel

Papa

Anderen

“

26,9%

47,7%

22,3%

Volgens de papa’s

Mama

Beiden 

evenveel
Papa

Anderen

72,4%
24,3%

1,9%

Volgens de mama’s

Mama

Beiden 

evenveel
Papa

Anderen

“Studiebegeleiding is en blijft vooral het domein van  

mama in 62,8 % van de gezinnen.

Al verschilt de kijk van papa’s en mama’s sterk over hun 

wederzijdse inbreng. 
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OVER HET ONDERZOEK…
963 ouders met  studerende kinderen van 6 tot 25 jaar namen deel aan 

de online enquête, die liep van 23-10-2013 tot 13-11-2013.

De ruime steekproef, bij klanten en niet-klanten van Partena, geeft een 

representatief beeld over hoe Belgische ouders de examenperiode 

beleven, hun kinderen begeleiden en dit combineren met hun 

beroepsactiviteit.

Examens… mama en papa stressen mee


