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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 27 juni en 4 juli 2022 de evaluatie van 
de NPO-middelen onderdeel ‘begeleiding studenten’ besproken. Deze evaluatie ligt er op 
zijn verzoek (brieven d.d. 25 mei 2021 en 5 juli 2021). De Raad waardeert dit dan ook en 
onderschrijft de voorgenomen aanbevelingen. De Raad kan instemmen met de financiering 
van de drie genoemde initiatieven op het gebied van studentenwelzijn uit de 
gemeenschappelijke kwaliteitsmiddelen vanaf 2023 en is akkoord met het inzetten van de 
NPO-reserve ten behoeve van de extra formatie studentpsychologen. Hij benadrukt het 
belang van deze initiatieven in een tijd waarin studentenwelzijn onder druk staat. De Raad 
heeft de volgende punten onder de aandacht gebracht bij het College. 
 
Ten eerste ziet de Raad over enige tijd graag een evaluatie d.m.v. een enquête onder 
studenten over de wellbeing officers. Dit is vooral voor de officers zelf van belang, om een 
goed beeld te krijgen van de lacunes, wensen en behoeften van studenten. Bij de 
voorliggende evaluatie is alleen met een groep studentenvertegenwoordigers gesproken die 
als ‘usual suspects’ kunnen worden aangemerkt. Het stemt hem tevreden dat het College 
deze suggestie meeneemt en zal bezien of de enquête onderdeel kan zijn van de evaluatie van 
de kwaliteitsafspraken in 2024. Daarbij heeft het College opgemerkt dat de focus van de 
enquête dan zou moeten liggen op het aanbod voor welzijn en op de manier waarop dat 
studenten ten goede komt. De uitkomsten van de NSE die duidelijk maken hoe studenten 
hun welbevinden ervaren worden ook gebruikt om wensen en behoeften te identificeren. 
 
Ten tweede adviseert de Raad het College om in elke masteropleiding studenten een 
mentoraat aan te bieden, in het bijzonder voor nieuwe (internationale) studenten. Dit kan 
de drempel om te spreken over welzijn verkleinen. De Raad dankt het College voor zijn 
toezegging om dit via de coördinatoren van het mentoraat te stimuleren, zeker waar het om 
opleidingen gaat met internationale studenten. Het materiaal dat SOZ ontwikkelt voor het 
mentoraat, waarbij ook rekening wordt gehouden met behoeften van masterstudenten, kan 
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in de toekomst mogelijk als uitgangspunt genomen worden voor een instellingsbreed 
mentoraat voor de masteropleidingen. 
 
Ten derde vindt de Raad het van belang dat de voortgang van de initiatieven steeds wordt 
getoetst aan het perspectief van de studieadviseurs, daar zij een belangrijke rol spelen in het 
bouwwerk van studentondersteuning en –begeleiding. Het College heeft aangegeven dit met 
hem eens te zijn. 
 
Ten slotte wil de Raad er naar aanleiding van de evaluatie op wijzen dat hij ook tevreden was 
geweest met een minder omvangrijk en gedetailleerd rapport. Hij heeft in de afgelopen 
periode vaker lijvige evaluaties onder ogen gekregen en vraagt zich af of al het werk in 
verhouding staat tot de opbrengst voor het primaire proces van onze universiteit. De Raad 
zal er met het College scherp op zijn dat de balans hierin bewaakt blijft, wanneer hem een 
plan van aanpak wordt voorgelegd. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 
 
Bijlage: Instemmingsbesluit nr.227 d.d. 4 juli 2022 


