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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 25 november en 9 december 2019 
gesproken over het adviesrapport van de Taskforce Studentenwelzijn. De Raad is blij met dit 
advies en de voorgestelde integrale aanpak. Graag ontvangt hij te zijner tijd het plan van 
aanpak. De volgende punten wil hij nu al graag meegeven aan het College van Bestuur: 
  
Allereerst dringt de vraag zich op, hoe ver een universiteit moet gaan om het welzijn van 
haar studenten te waarborgen. De Raad verzoekt het College om zorg te dragen voor 
beheersbaarheid en doelmatigheid van het plan van aanpak, omdat dit kan leiden tot nog 
meer werkdruk. De Raad benadrukt dat goede verwachtingsmanagement bij (aankomende) 
studenten kan bijdragen aan het voorkomen van problemen. 
 
De Raad benadrukt tevens dat het van belang is dat er meer onderzoek gedaan wordt naar 
het psychische welzijn van de Leidse student. Hij vindt het goed om te horen dat daar meer 
over bekend zal worden door deelname van de Universiteit Leiden aan het caring 
universities project en ziet de resultaten te zijner tijd graag tegemoet.  
 
Ook heeft de Raad met het College gesproken over de rol van de voorgestelde wellness 
officer door de taskforce. De Raad waardeert de toezegging van het College om 1) de naam 
te wijzigen in wellbeing officer om verwarring te voorkomen en 2) in het plan van aanpak 
mee te nemen of het takenpakket realistisch is en hoe deze persoon met de juiste 
competenties een spin in het web-functie kan vervullen.  
 
Een blijvend punt van aandacht voor de Raad zijn de wachtlijsten voor de 
studentpsychologen. Hij waardeert het dat het College hier aandacht voor heeft.  
 
In relatie tot de voorgaande twee punten wil de Raad het belang benadrukken van een 
gedegen informatiesysteem over mentaal welzijn en het zorgsysteem voor internationale 
studenten. Hij ziet hier een rol weggelegd voor de nieuwe wellbeing officer.  
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De Raad constateert dat de voorgestelde werkgroep Studentenwelzijn verantwoording 
verschuldigd is aan het College, maar wordt geadviseerd door een adviesraad waarvan de 
vicerector voorzitter is. De Raad vindt dit niet wenselijk. Hij memoreert graag dat het 
College het eens is met de Raad op dit punt, en deze rol zal toebedelen aan een decaan. 
 
Er is overlap tussen enkele in het advies genoemde actiepunten enerzijds en centraal lopende 
projecten anderzijds, zoals de onderwijsvisie en harmonisatie onderwijslogistiek. Hoewel 
een geïntegreerde aanpak wordt gewaardeerd, dringt de Raad er bij het College op aan de 
besluitvorming hierover gescheiden te houden. Hij waardeert het dat het College dit heeft 
toegezegd.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


