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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 18 mei en 2 juni 2020 het Plan van 
aanpak studentenwelzijn en het Memorandum on Well-being and Prevention of Stress at 
Leiden University van de raadsfractie DSP The Hague besproken. De Raad is het met de 
DSP-fractie eens dat dit een belangrijk thema is voor studenten en de universiteit. Hij 
waardeert het dan ook dat het de aandacht heeft van het college en de medewerkers bij SAZ.  
 
Ten eerste verwijst de Raad graag naar de eerdere bespreking over het advies van de 
denktank studentenwelzijn in december. Hij wil memoreren dat het college in december 
enkele toezeggingen heeft gedaan, die hij niet terugziet in het voorliggende plan van aanpak. 
Een belangrijk aandachtspunt van de Raad was toen de wachtlijsten voor de 
studentpsychologen. Hij waardeert het daarom dat de huidige formatie van de 
studentpsychologen is uitgebreid. Een ander aandachtspunt was een de omvang van het 
takenpakket voor de functie wellbeing officer. De Raad memoreert de toezegging van het 
college om dit takenpakket realistisch neer te zetten en na enige tijd met de Raad de 
voortgang te bespreken. 
 
Er is naar de tevredenheid van de Raad grote overlap waar te nemen tussen de twee 
voorliggende documenten. Hij vindt het wenselijk als de volgende aanbevelingen uit de 
notitie van DSP The Hague door het college worden overgenomen: 

- Ten eerste vindt de Raad het van belang dat het college de aanbeveling uit de notitie 
overneemt om alle informatie over studentenwelzijn en mentale gezondheid op één 
plek onder te brengen, zodat die eenvoudig te vinden is. Deze informatie dient 
beknopt, consistent en nauwkeurig te zijn. Hij memoreert de toezegging van het 
college hier inspanning op te leveren.  

- Ten tweede adviseert de raad het college om niet opnieuw een international student 
adviser aan te stellen (zoals wordt voorgesteld in de notitie), maar om de 
studentdecanen veel meer als zodanig te profileren. De raad denkt namelijk dat 
goede communicatie kan helpen de verwarring weg te nemen over het verdwijnen 
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van de titel ‘international student adviser’ en de vindbaarheid te vergroten van de 
decanen bij wie internationale studenten terechtkunnen. 

- Ten derde zou de Raad graag zien dat het college, naast het in het plan van aanpak 
genoemde buddysysteem, het ‘All Ears’-project invoert, zoals wordt voorgesteld in 
de notitie van DSP The Hague. De insteek daarvan is breder dan de formele vorm 
van hulp en advies die het buddysysteem kan bieden.  

- Ten vierde is de Raad het eens met DSP The Hague dat het van belang is dat de 
universiteit blijft nadenken over de verdeling en afbakening van 
verantwoordelijkheden tussen de organisatie, de docenten en de studenten, als het 
gaat om het thema studentenwelzijn. De rolverdeling moet voor alle betrokkenen 
helder zijn. Hij ziet op dit moment geen heil in het opstellen van nog een 
beleidsdocument hierover, omdat hij eerst wil zien hoe het huidige plan van aanpak 
zal gaan uitwerken. 

 
Tot slot wil de Raad benadrukken dat in deze tijden van Corona aandacht voor het thema 
studentenwelzijn van extra belang is. Hij gaat hierover graag in de extra ingelaste ‘Corona-
overleggen’ met het college in gesprek. 
 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 


