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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergadering van 28 juni en 5 juli 2021 het plan voor de 
invulling van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs na corona (NPO) voor 
het onderdeel ‘begeleiding studenten’ besproken. De Raad is blij dat er extra middelen 
beschikbaar komen om in de nasleep van de coronacrisis het welzijn van studenten te 
bevorderen en studievertraging te voorkomen en terug te dringen. Hij stemt in met de 
voorgestelde verdeling van de middelen en de inhoudelijke invulling van het centrale deel. 
De Raad memoreert graag de volgende aandachtspunten.  
 
De Raad onderschrijft dat studentbegeleiding het beste vanuit de faculteiten kan 
plaatsvinden, en dat daarom het grootste deel van de middelen aan de faculteiten wordt 
toegekend voor eigen invulling. Hij vindt het tevens van belang dat een deel van de 
middelen universiteitsbreed wordt ingezet op het thema welzijn en sociale binding. Wat 
betreft dat laatste, memoreert de Raad graag de bespreking uit de vorige vergadercyclus. Het 
is de afspraak dat de voorgenomen initiatieven rondom studentenwelzijn uit het centrale 
budget kwaliteitsafspraken tot en met 2022 uit de NPO-middelen worden gefinancierd. In 
juni 2022 zal het College deze initiatieven samen met de Raad evalueren en bezien of de 
besteding vanuit het centrale budget kwaliteitsafspraken in 2023 en 2024 op deze wijze 
gecontinueerd wordt.  
 
Wel benadrukt de Raad het belang van goede coördinatie tussen het universitaire en 
facultaire niveau, daar op beide niveaus in het thema welzijn en sociale binding geïnvesteerd 
zal worden. Hij heeft van het College begrepen dat het centrale welzijnsteam bij SOZ de 
organisatie van centrale well-being weeks en het opzetten en uitvoeren van een peer support 
programma coördineert. Ook faciliteert SOZ een netwerk van facultaire well-being officers, 
waarin verschillende initiatieven worden afgestemd, kennis wordt uitgewisseld en 
mogelijkheden worden besproken voor interfacultaire samenwerking. Deze facultaire well-
being officers zijn verder volledig actief op facultair niveau.  
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De toegevoegde waarde van de facultaire t.o.v. de universitaire well-being officer en hoe dat 
wordt gewaarborgd, wil de Raad specifiek naar voren brengen als aandachtspunt. Na 
uitvraag bij de Faculteitsraden, ontving de Raad zorgen hierover. De Raad begrijpt van het 
College dat de Faculteitsbesturen daarentegen erg positief zijn. Hij memoreert de toezegging 
van het College om bij de Faculteitsbesturen te benadrukken dat het gesprek hierover met de 
Faculteitsraden moet plaatsvinden.  
 
De Raad is verheugd over het feit dat er drie extra studentpsychologen aangesteld worden 
om de wachtlijst weg te werken. De verantwoordelijkheid van de Universiteit gaat verder 
dan alleen die van werkgever en onderwijsverlener: binnen de universitaire gemeenschap 
krijgen personen mentale problemen en deze dienen binnen de universitaire gemeenschap 
zo snel mogelijk terecht te kunnen bij een professional die hen hierbij kan helpen. Hij heeft 
hierbij twee aandachtspunten. 
Ten eerste wil de Raad het belang benadrukken van bekwaamheid in zowel Nederlandse als 
Engelse taal van studentpsychologen. Het stemt hem tevreden dat hier aandacht voor zal 
zijn in de vacaturetekst en in de sollicitatieprocedure.  
Ten tweede vindt de Raad het van belang dat, zoals is toegezegd, over een jaar kritisch zal 
worden bekeken of deze aanstellingen na 2022 moeten worden voortgezet door inzet van 
overige (kwaliteits)middelen.  
 
Verder wenst de Raad opnieuw het belang te benadrukken van goede communicatie: maak 
inzichtelijk voor studenten waar het geld naartoe gaat en wat ermee bereikt wordt, op zowel 
universitair als facultair niveau. Deze informatie dient helder en toegankelijk te zijn. Hij is 
blij dat het College dit onderschrijft. 
 
Tot slot is de Raad te spreken over het gratis aanbod van trainingen aan besturen van studie- 
en studentenverenigingen om het welzijn van studenten te bevorderen.  
 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 
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