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De Zorgplicht van de 
Universiteit

Is de UvA verantwoordelijk om te zorgen voor de 
goede gezondheid van haar studenten? Zou dat ook 
moeten gelden voor medewerkers?
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Hoeveel ruimte moet de UvA bieden voor uitzonde-
ringen op regels voor studenten in moeilijke situaties?

Is de UvA verantwoordelijk voor de huisvesting van 
haar studenten?

Stelling: de UvA is verantwoordelijk voor de preventie
van klachten, niet voor het genezen ervan.

Zou de UvA zich zoveel mogelijk moeten beperken tot het 
aanbieden van onderwijs en onderzoek, of is zij ook ver-
antwoordelijk voor de gezondheid van haar studenten en 
medewerkers? Zo ja, in welke mate dan? En zou zij ook zorg 
moeten dragen voor huisvesting? Waar zou wat ons betreft de 
grens moeten liggen, en waarom daar? Waar houdt de ver-
antwoordelijkheid van de universiteit op en begint die van de 
individuele student? Dit zijn vragen die raken aan de kern van 
ons begrip van wat een universiteit is. De toekomst van het 
beleid van de UvA op het vlak van studentengezondheidszorg, 
studentpsychologen, voorlichting over mentale gezondheid, 
het aanbieden van huisvesting en veel meer is afhankelijk van 
het antwoord op die achterliggende vragen.

De bijeenkomst begon zoals gebruikelijk met een gastspreker: 
Peter Vonk. Peter is directeur van het Bureau Studentenart-
sen en heeft de aanwezigen verteld over de geschiedenis en 
toekomst van de studentengezondheidszorg aan de UvA. 
Die zorg wordt al sinds de jaren ‘30 aangeboden, maar is in 
de laatste jaren steeds zeldzamer geworden bij Nederlandse 
universiteiten. De UvA is daarin een uitzondering, maar ook 
hier gaan er stemmen op die zich afvragen of een universiteit 
zich wel met gezondheidszorg bezig zou moeten houden. Wat 
vindt het UniversiteitsForum?

De aanwezigen zijn in gesprek gegaan over de onderstaande 
deelvragen:



Is de UvA verantwoordelijk om te 
zorgen voor de goede gezondheid 
van haar studenten? Zou dat ook 
moeten gelden voor medewerkers?
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Studenten hebben het recht op een goede gezondheid, maar 
dat maakt niet direct de UvA verantwoordelijk voor die 
gezondheid. Dat betekent overigens niet dat er geen goede 
redenen zijn om toch die rol op te pakken. Studenten zijn 
vaak nog niet goed bekend met hoe gezondheidszorg is ge-
organiseerd en waarom het belangrijk is om je in te schrijven 
bij een huisarts. Dat geldt voor de meeste studenten, maar in 
het bijzonder voor de niet-Nederlanders. Zij zijn niet bekend 
met het Nederlandse huisartssysteem en ervaren vaak een 
grote barrière om medische zorg op te zoeken. De universiteit 
is de meest geschikte partij om én laagdrempelige zorg aan 
te bieden én studenten wegwijs te maken in het Nederlandse 
zorgsysteem (en door te verwijzen naar andere zorginstellin-
gen wanneer nodig). De verantwoordelijkheid van de UvA om 
zich in te spannen voor de gezondheid van studenten wordt 
groter naarmate de relatie tussen die gezondheidsklachten en 
onderwijs nauwer is. Als een student in een burn-out belandt 
door studiestress zou de UvA klaar moeten staan om te hel-
pen. In de meeste gevallen is die relatie echter niet met zeker-
heid te leggen, zeker bij mentale problemen als depressie kan 
het lastig zijn om één duidelijke oorzaak aan te wijzen. Als de 
oorzaak bij de universiteit ligt is de inspanningsverantwoor-
delijkheid extra groot, maar ook zonder duidelijk verband 
zou de UvA haar best moeten doen. De coronacrisis heeft de 
universiteit gedwongen om meer over die zorgende rol na te 
denken. Waar de overheid soms wispelturig is zou de universi-
teit best duidelijker mogen zijn. In de praktijk zien we dat ook 
gebeuren. AL met al mogen we trots zijn dat we als UvA al zo 
lang gezondheidszorg aan onze studenten aanbieden en dat er 
nu steeds meer aandacht is voor geestelijke gezondheid aan de 
universiteit.



Hoeveel ruimte moet de UvA bieden 
voor uitzonderingen op regels voor 
studenten in moeilijke situaties?
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Het beleid van de UvA is erop gericht om in een aantal ver-
schillende situaties uitzonderingen te verlenen aan studenten 
op bepaalde aan onderwijs gerelateerde regels, zoals termijnen 
en aanwezigheidsplicht. De student moet nog steeds laten zien 
dat aan de eindtermen is voldaan, en het is ook niet de wens 
van het Forum om daar uitzonderingen op toe te voegen. De 
vraag is dus niet zozeer of de reikwijdte van de uitzonderingen 
vergroot of verkleind moet worden, maar wie er precies aan-
spraak zou mogen maken op die uitzonderingen en op basis 
van welke gronden. 

Dat raakt aan een grotere onderliggende vraag: waar houdt de 
verantwoordelijkheid van de universiteit op en begint die van 
de individuele student? Als de universiteit niet alleen verant-
woordelijk is voor het verzorgen van het onderwijs, maar ook 
voor het studiesucces van de student, dan kan beargumenteerd 
worden dat de universiteit veel meer individuele situaties 
zou moeten accommoderen. Een deel van de studenten moet 
bijvoorbeeld werken naast de studie, zou de UvA hen uitzon-
deringen moeten bieden op bijvoorbeeld aanwezigheidsplicht? 
Dat zou een fundamentele verschuiving van het huidige beleid 
inhouden, dat momenteel alleen gericht is op exceptionele in-
dividuele situaties, in de richting van uitzonderingen op basis 
van meer algemene problemen. Over de wenselijkheid van een 
dergelijke fundamentele verschuiving werden de leden het niet 
met elkaar eens. 

Waar men het wel over eens was, is dat de universiteit hierin 
ook pragmatisch moet zijn. Zelfs als maatwerk in theorie de 
meest wenselijke weg is, kan men het erover eens zijn dat het 
onverstandig is wanneer het teveel zou vragen van docen-
ten en studieadviseurs. Zeker bij grootschalige vakken is het 
(helaas) praktisch noodzakelijk om harde grenzen te trekken. 
Door corona maken veel meer studenten aanspraak op extra 
voorzieningen. Zonder standaardisatie zou dat overal voor 
enorme werkdruk kunnen zorgen. Een uitzondering hierop 
is de groep studenten met een functiebeperking. Maatwerk 
is voor hen noodzakelijk en in principe ook haalbaar gezien 
de omvang van deze groep. Laten we voorkomen dat zij in de 
problemen komen door de genoemde standaardisering.



Is de UvA verantwoordelijk voor de 
huisvesting van haar studenten? 3

De universiteit is niet per definitie verantwoordelijk voor 
de huisvesting van haar studenten. Net als bij gezondheids-
zorg zijn er echter wel goede redenen om alsnog die rol op 
te pakken. Voor Nederlandse studenten is studentenkamer 
belangrijk en voor internationale studenten zelfs een abso-
lute randvoorwaarde. Er is een alsmaar groeiend tekort aan 
studentenwoningen in Amsterdam en gezien het algehele 
tekort aan woningen voor bijna alle doelgroepen is er niet veel 
reden tot optimisme voor de toekomst. De UvA kan het zich 
niet veroorloven om zich van die problematiek af te sluiten 
(en doet dat ook niet). Op twee manieren kan de universiteit 
haar rol hierin vormgeven. Allereerst zou de universiteit zich 
bij de gemeente hard moeten maken voor meer woningen. 
Daarnaast is de UvA (samen met de andere grote onderwijs-
instellingen) in een goede positie om een rol te spelen in de 
allocatie van woningen. De universiteit heeft, beter dan de 
corporaties, inzicht in waar de behoefte zit en waar het in de 
toekomst zou kunnen gaan knellen. Als er meer interactie was 
tussen corporaties en onderwijsinstellingen zou het makke-
lijker worden om keuzes op elkaar af te stemmen. Momenteel 
worden woningen verdeeld op basis van wachttijd, maar eerlij-
kere methodes zijn denkbaar. Loting en quota voor specifieke 
doelgroepen is iets waar we over na zouden moeten denken. 
Aanbod sociale huur in de gemeente is eindeloos toegespitst 
op verschillende doelgroepen om te zorgen dat de mensen die 
dat het hardste nodig hebben de woningen krijgen. Zou het 
niet verstandig zijn om ook op die manier, het liefst met inter-
sectionele blik, naar de schaarse studentenwoningen te kijken? 
Behoefte staat doorgaans los van wachttijd.

Tot slot werd opgemerkt dat het voor docenten erg moeilijk is 
om in te schatten hoe zwaar een bepaalde situatie weegt en waar 
een student dan recht op heeft. Het is fijn dat die verantwoorde-
lijkheid bij de studieadviseur kan worden gelegd. 
In de praktijk blijkt echter wel dat enige afstemming tussen 
studieadviseurs en docenten nuttig kan zijn. De studieadviseur 
heeft meer inzicht in de situatie van de student, maar de docent 
weer meer in het vak en wat er precies wel of niet noodzakelijk 
is voor het halen van de eindtermen.



Stelling: de UvA is verantwoordelijk 
voor de preventie van klachten, niet 
voor het genezen ervan. 
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Net als bij deelvraag 1 werd geconcludeerd dat de verantwoor-
delijkheid van de UvA het grootst is wanneer de klachten direct 
gerelateerd zijn aan de UvA, maar dat dit in de praktijk erg 
moeilijk is om vast te stellen. De universiteit speelt een grote rol 
in het leven van iedere student, maar al helemaal voor internati-
onale studenten. Het is daardoor aannemelijk dat de universiteit 
altijd wel op een manier (direct of indirect) gerelateerd is aan 
de (mentale) gezondheidsklachten van de student. Het is aan de 
UvA om de negatieve impact op mentale gezondheid zoveel mo-
gelijk te voorkomen. De rol van de UvA wordt kleiner wanneer 
het meer om genezing dan om preventie gaat, maar ook inspan-
ningen op het vlak van genezing zijn belangrijk. Dat heeft vooral 
te maken met gebrek aan laagdrempelige zorg in Amsterdam 
voor (internationale) studenten. Daarin sluit deze break-out aan 
bij groep 1. De focus zou echter in de eerste plaats moeten liggen 
op preventie, bewustwording en voorlichting. Denk daarbij aan 
initiatieven als de ‘Mental Health Week’. Als de gezondheidspro-
blemen niet voorkomen kunnen worden én de studenten niet 
makkelijk terecht kunnen bij andere zorgaanbieders, is het aan 
de universiteit om een behandeling aan te bieden. Van die situ-
atie is momenteel sprake. Het is dan ook een goede zaak dat de 
UvA studentpsychologen en studentenartsen in huis heeft. Dat 
heeft bovendien het voordeel dat studenten heel gemakkelijk 
kunnen worden doorverwezen wanneer signalen daarom vragen 
(bijvoorbeeld opgepikt door de studieadviseur of een docent). 
Problemen zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, dus 
is het vooral ook belangrijk dat de student zelf de juiste mensen 
weet te vinden. De zichtbaarheid van het zorgaanbod binnen de 
UvA moeten we dat doel zien te verbeteren.



Op de eerste fysieke bijeenkomst van het Universiteits-
Forum sinds een jaar stond gelijk een belangrijk thema 
centraal: werkdruk. Al jaren staat de beteugeling van 
werkdruk hoog op de agenda, maar de situatie op de werk-
vloer blijft penibel. Wat maakt werkdruk zo’n complex 
probleem? Welke factoren spelen een rol? Aan de UvA 

Vragen? Neem dan contact op met secretaris 
Roeland Voorbergen
universiteitsforum-bb@uva.nl


