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Kern van de inhoud 

Deze nota is geschreven vanuit de medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten in het 
hele land. Het Interstedelijk Studenten Overleg wil in samenwerking met de raden op deze wijze het 
gesprek over de problematiek rondom studentenwelzijn tot een hoger niveau te brengen en concrete 
aanbevelingen te doen. 

Uit recent onderzoek op het gebied van studentenwelzijn blijkt dat 62 procent van de studenten zegt 
“vaak tot erg vaak” prestatiedruk te voelen in het dagelijks leven. Uit onderzoek van onder meer 
Hogeschool Windesheim, het Bureau Studentenartsen van de Hogeschool en Universiteit van 
Amsterdam en het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland blijkt dat studenten in 
toenemende mate stress-, angst-, burn-out- en depressieklachten ervaren. 

Om het welzijn van alle studenten te stimuleren, doet het platform vijftien aanbevelingen binnen vijf 
thema’s: Bewustzijn creëren voor studentenwelzijn; Binding en een veilig studieklimaat; Preventie & 
vroegsignalering; Professionalisering van docenten en studentbegeleiders; Hulpaanbod en psychische 
interventies. 

Verzoek aan het College 

De problematiek rond studentenwelzijn is een maatschappelijk thema, en de raad bespreekt graag 
met het College welke verantwoordelijkheid de universiteit kan nemen bij het bevorderen van het 
studentenwelzijn. Aan de hand van de genoemde aanbevelingen gaan we graag met het College in 
gesprek met als doel hier concrete actiepunten aan te koppelen. 
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Uit recent onderzoek op het gebied van studentenwelzijn blijkt dat 62 procent van de studenten 
zegt “vaak tot erg vaak” prestatiedruk te voelen in het dagelijks leven.1 Volgens het Centre for 
Education of Statistics and Evaluation (CESE) dient onderwijs niet alleen gericht te zijn op het 
behalen van academische prestaties, maar ook op het welzijn van de student op intellectueel, fysiek, 
sociaal-emotioneel en moreel gebied. Een hogere mate van welzijn van studenten leidt tot betere 
cognitieve resultaten.2 Deze nota is opgesteld en wordt ondersteund door de centrale 
medezeggenschapsraden en zal bij vele Colleges van Bestuur ingediend worden, zodat zij 
aangespoord worden stappen te zetten in de richting van een gezonder studieklimaat.   
Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar studentenwelzijn en op landelijk niveau is het 
Partnership Studentenwelzijn opgericht om meer bekendheid aan de problematiek te geven. Dit 
platform en het actieplan zal begin april officieel gelanceerd worden. Vanuit dit platform wordt de 
problematiek aangekaart bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging 
van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten en de Vereniging Hogescholen. Uit onderzoek van 
onder meer Hogeschool Windesheim, het Bureau Studentenartsen van de Hogeschool en Universiteit 
van Amsterdam en het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland blijkt dat studenten in 
toenemende mate stress-, angst-, burn-out- en depressieklachten ervaren3456. Het platform 
studentenwelzijn definieert studentenwelzijn als: “een duurzame positieve psychische staat, 
gekenmerkt door veerkracht, tevredenheid met zichzelf, relaties en ervaringen tijdens de 
studententijd en gekenmerkt door de afwezigheid van psychische klachten zoals stress, angst en 
depressie”.7 
 
 
Aanbevelingen 
Om het welzijn van alle studenten te stimuleren, doet het platform vijftien aanbevelingen binnen 
vijf thema’s: 

1. Bewustzijn creëren voor studentenwelzijn 
a. Vergroot het maatschappelijk bewustzijn van de negatieve invloed van prestatiedruk, 

sociale normen en sociale media op het welzijn van studenten.  
b. Verminder stigma’s met betrekking tot psychosociale problemen en hulpzoekend 

gedrag van studenten door het opzetten van awareness campagnes en de inzet van 
rolmodellen. 

c. Vergroot Mental Health Literacy van studenten, docenten en studentbegeleiders. 
2. Binding en een veilig studieklimaat 

a. Creëer een veilig, steunend studieklimaat door openheid over fysieke en 
psychosociale problemen van studenten te normaliseren en uitnodigend te zijn naar 
studenten die hulp kunnen gebruiken. Erkenning van de ernst van het probleem door 
het college en decanen is hierbij een eerste stap. 

b. Maak het mogelijk dat hogescholen en universiteiten kunnen aansluiten bij het 
Gezonde School concept en formuleer de criteria waaronder ook hogescholen en 
universiteiten het vignet Gezonde School kunnen behalen.  

c. Versterk de sociale en academische binding, onder meer bij aanvang van de 
opleiding. Investeer als onderwijsinstelling in een eerste 100 dagen aanpak, die 
gericht is op de sociale- en academische binding van studenten met de instelling, 

                                               
1  J.M. Dopmeijer (2017). Onderzoek Studieklimaat, gezondheid en studiesucces. Monitor programma FIVE. Windesheim. 
2  Centre for Education Statistics and Evaluation. (2015). Student Wellbeing. Literature review. NSW Department of Education 
and Communities. 
3  iii Schmidt, E., & Simons, M. (2013). Psychische klachten onder studenten. Utrecht: LSVB, 13.  
4  Conijn, M., Boefsma, H.J.M.V., & Van Rhenen, W. (2015). Burn-out bij Nederlandse geneeskundestudenten. Prevalentie en 
Oorzaken. Ned Tijdschr Geneesk. 159.  
5  Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university 
students a cross-national study. Journal of cross-cultural psychology, 33(5), 464-481.  
6  Gubbels, N. & Kappe, F.R. (2017). Stress en bevlogenheid. Explorerend onderzoek naar de mate van stress en bevlogenheid bij 
studenten van Hogeschool Inholland. Lectoraat Studiesucces, Hogeschool Inholland. 
7  Gubbels, N., & Kappe, R. (2017). Onderzoekslijn Studentenwelzijn – onderzoeksagenda. Lectoraat Studiesucces, Hogeschool 
Inholland. 
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opleiding, docenten, medewerkers (waaronder studentbegeleiders) en 
medestudenten.  

3. Preventie & vroegsignalering  
a. Besteed meer aandacht aan de preventie en vroegtijdige signalering van 

psychosociale problemen bij studenten zoals angst, depressie, burn-out en 
middelengebruik.  

b. Besteed meer aandacht aan suïcidepreventie bij studenten.  
c. Creëer een aanbod voor jaarlijkse screening van alle hoger onderwijs studenten op 

hun psychische gezondheid en zorg voor gepersonaliseerde terugkoppeling aan 
studenten.  

4. Professionalisering van docenten en studentbegeleiders  
a. Neem studentenwelzijn op als thema in het professionaliseringsaanbod van de 

onderwijsinstellingen.  
b. Besteed meer aandacht aan deskundigheidsbevordering (kennen, herkennen, 

erkennen) van docenten en studentbegeleiders op het gebied van: studieklimaat, 
psychosociale problemen bij studenten, vroegsignalering, zelfhulpmogelijkheden 
voor studenten en hulpaanbod voor studenten.  

5. Hulpaanbod en psychische interventies 
a. Zorg voor voldoende en tijdig hulpaanbod voor studenten op elke hogeschool of 

universiteit in de persoon van studentpsychologen, decanen, studentbegeleiders, 
studieadviseurs en/of externe zorgprofessionals en verken de mogelijkheid tot peer-
support en een maatjessysteem als additionele hulpbron.  

b. Realiseer een goed systeem van ketenzorg, een goede kwaliteit van zorg en goede 
onderliggende afstemming in de keten, zowel binnen als buiten de 
onderwijslocatie(s).  

c. Voorzie studenten, docenten, en studentbegeleiders van duidelijke informatie over 
de mogelijkheden voor hulp en advies m.b.t. psychosociale problemen.  

d. Investeer meer in online en blended (eHealth) hulpaanbod voor studenten.  
 
 
Conclusie 
De problematiek en aanbevelingen zoals hierboven beschreven zijn algemeen geldend. Het advies 
aan het College van Bestuur is om met de medezeggenschap in gesprek te gaan over deze 
aanbevelingen en gezamenlijk, op korte termijn, tot een concreet actieplan voor de Universiteit 
Utrecht te komen.  
 
 
Bijlage 1: Actieplan Studentenwelzijn  
In deze bijlage staat de onder embargo draftversie van het actieplan Studentenwelzijn. Na 
lancering begin april kan de uiteindelijke definitieve versie aangevraagd en opgestuurd worden.  
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Actieplan Studentenwelzijn 
Steeds meer jongeren gaan gebukt onder mentale druk en er wordt een stevig beroep 
gedaan op hun veerkracht1. Een veranderende maatschappij en overheidskeuzes op gebied 
van zorg, welzijn en onderwijs lijken hierin een belangrijke rol te spelen. Belangrijke thema’s 
hierbij zijn prestatiedruk, de toename van burn-out klachten, de negatieve invloed van social 
media op het zelfbeeld van jongeren en de daarmee samenhangende Fear of Missing Out 
(FOMO), de toename van ritalingebruik onder studenten zonder AD(H)D, etc.2 In het 
maatschappelijke debat is er steeds meer aandacht voor mentale druk en psychische 
klachten van jongeren, zo blijkt onder meer uit het in november 2017 ondertekende 
Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren 
tijdens de Jongvolwassenen-top3 en het Trendscenario en Toekomstverkenningen van de in 
ontwikkeling zijnde Volksgezondheid Toekomst Verkenning-20184.  

 

Onderwijs en het welzijn van jongeren 

Ook vanuit het onderwijs klinken steeds meer geluiden over mentale druk en psychische 
klachten bij leerlingen en studenten. Waar hier in het primair, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs al aandacht voor is, bereikt het thema welzijn en psychische klachten het 
hoger onderwijs nog nauwelijks. Reden hiervan kan zijn dat de meeste studerende jongeren 
18 jaar en ouder zijn en de verantwoordelijkheid voor diens welzijn voornamelijk bij de 
volwassen student en niet zozeer bij de onderwijsinstelling wordt gelegd. Tegelijkertijd 
bevinden studenten zich in de jongvolwassen leeftijdsfase, een fase die steeds meer gezien 
wordt als een kwetsbare fase wat betreft ontwikkeling van de identiteit. Niet elke student 
vindt een evenwicht tussen individuele ontplooiing en soms noodzakelijke aanpassing aan de 
omstandigheden binnen bijvoorbeeld een onderwijssetting. Dit kan leiden tot psychische 
problemen, wat studierendement negatief kan beïnvloeden5 6. 

Ondertussen is vanuit de urgentie om de genoemde lage rendementscijfers in het hoger 
onderwijs te adresseren, onderzoek gedaan naar diverse beïnvloedende factoren hiervan. 
Deze onderzoeken tezamen met geluiden uit de praktijk van het onderwijs leveren het beeld 
op dat studenten in grote getalen psychische klachten ervaren, welke samenhangen met 
studieproblemen. Hiermee is studentenwelzijn een cruciale factor voor succesvol studeren. 
Het versterken van het welzijn van studenten wordt ook op Europees niveau als een steeds 
belangrijkere benadering gezien van de ontwikkeling van studenten op zowel sociaal, 
emotioneel als academisch gebied 7. Volgens het Centre for Education of Statistics and 
Evaluation (CESE) dient onderwijs niet alleen gericht te zijn op het behalen van academische 
prestaties, maar ook het welzijn van de student op intellectueel, fysiek, sociaal-emotioneel 
en moreel gebied.  
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Onderzoek naar studentenwelzijn 

Prestatiedruk, studiedruk, financiële druk, persoonlijke omstandigheden en het combineren 
van werk, studie- en een sociaal leven worden door studenten vaak als oorzaak voor hun 
psychische klachten gerapporteerd in onderzoeken naar studentenwelzijn8. Uit onderzoek 
van onder meer Hogeschool Windesheim, het Bureau Studentenartsen van de Hogeschool 
en de Universiteit van Amsterdam en het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland 
blijkt dat studenten in toenemende mate stress-, angst- , burn-out- en depressieklachten 
ervaren9-14 en dat studenten zeer risicovol drinken met negatieve gevolgen voor hun 
functioneren in de studie. Studenten ervaren regelmatig zodanig studiestress dat hun 
privéleven eronder lijdt 15-17.  

Tevens blijken studenten in het hoger onderwijs relatief veel gezondheidsklachten te 
ervaren vergeleken met niet-studerende leeftijdsgenoten. Ondanks hun klachten zoeken 
studenten hiervoor nauwelijks hulp. Als ze al hulp zoeken, doen ze dat vaak in een (te) laat 
stadium 18, terwijl uit onderzoek gebleken is dat wanneer studenten wel hulp krijgen bij 
psychische problemen dit een positief effect heeft op hun welbevinden en studieprestaties 
19. Een steunend studieklimaat is echter voorwaardelijk om hulpzoekend gedrag bij 
studenten te stimuleren. Het studieklimaat in het hoger onderwijs kenmerkt zich momenteel 
door ambitie en excellentie. Voor veel studenten draagt dit bij aan de druk om te presteren.  

 

Urgentie en missie 

De toename van de mentale druk op jongeren en de gebleken samenhang tussen psychische 
klachten en studieproblemen maken het een urgent probleem dat een aanpak noodzakelijk 
maakt. Het is van belang dat we inzichtelijk maken welke risicofactoren er zijn voor 
psychische problemen bij studenten en welke oplossingen er zijn om studentenwelzijn te 
bevorderen in termen van behandelaanbod en het bevorderen van het studieklimaat. Vanuit 
het hoger onderwijs hebben Hogeschool Windesheim, Hogeschool Inholland en het Bureau 
Studentenartsen van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam 
hiervoor de handen ineengeslagen. Samen willen deze (afgevaardigden vanuit) 
onderwijsinstellingen met partners uit onderwijs, zorg en welzijn het welzijn van studenten 
bevorderen door te werken vanuit een integrale aanpak, waarin zelfontplooiing van de 
student, vroegsignalering van (psychische) klachten, bevorderen van veerkracht, 
weerbaarheid, inclusiviteit en duurzame (arbeids)participatie centraal staan.  

Elke student beschikt over talenten en wij vinden het de maatschappelijke opdracht van het 
onderwijs om de student te helpen om zijn talenten te leren kennen en deze optimaal te 
ontplooien en daarnaast een bijdrage te leveren aan het afleveren van zelfbewuste en 
verantwoordelijke en ethische handelende volwassenen. Het Partnership Studentenwelzijn 
bestaat in de basis uit samenwerkende instellingen in het hoger onderwijs. Het is opgericht 
met als missie om bij te dragen aan het maatschappelijke discours over het welzijn van 
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studenten, om studentenwelzijn te helpen bevorderen, om kennisdeling tussen 
onderwijsinstellingen op het thema studentenwelzijn te bewerkstelligen en om hen de 
krachten te laten bundelen in onderzoek naar en de ontwikkeling van een integrale aanpak 
voor de bevordering van studentenwelzijn. Door het Partnership Studentenwelzijn wordt 
studentenwelzijn gedefinieerd als: ‘een duurzame positieve psychische gesteldheid, 
gekenmerkt door veerkracht, tevredenheid met zichzelf, het aangaan van relaties en opdoen 
van ervaringen tijdens de studententijd en gekenmerkt door de afwezigheid van psychische 
klachten zoals stress, angst en depressie’ 20.  

De missie van het partnership is bijdragen aan het welzijn, de zelfontplooiing en duurzame 
inzetbaarheid van de professional van morgen. We willen awareness creëren voor 
studentenwelzijn en het belang van inclusiviteit. Hiervoor bieden wij handvatten waarmee 
studenten hun weerbaarheid vergroten.  

Met dit actieplan vragen de ondertekenaars aan de landelijke overheid, de gemeenten, de 
belangenverenigingen- en onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs om concrete stappen 
te ondernemen om het welzijn van studenten te bevorderen mede ter invulling van de motie 
van Tweede Kamerleden Asante en Bruins van 2 februari 201721. Dit actieplan stelt hiertoe 
een integrale aanpak voor en doet hiervoor een aantal aanbevelingen, geënt op 5 pijlers: 1) 
Awareness creëren voor studentenwelzijn, 2) Binding en een veilig studieklimaat, 3) 
Preventie en vroegsignalering, 4) Professionalisering van docenten en studentbegeleiders, 5) 
Hulpaanbod en Psychosociale interventies.  

Auteurs van dit actieplan:  
Jolien Dopmeijer, Nikkie Gubbels, Rutger Kappe, Rob Bovens, Jannet de Jonge, Claudia van 
der Heijde, Peter Vonk en Reinout Wiers.  

 
Dit actieplan wordt ondersteund door: 
Partnership Studentenwelzijn, Triodos Foundation, Hogeschool Windesheim, Bureau 
Studentenartsen van de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam, 
Lectoraat Studiesucces Hogeschool Inholland, Expertisecentrum Handicap + Studie, 
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Landelijke Studentenvakbond (LSVb), landelijke 
studentendecanen HBO en WO, landelijke studentpsychologen HBO en WO, Vereniging 
Hogescholen, VSNU, NIP, GGZ Nederland, Verslavingskunde Nederland, MIND, Trimbos 
Instituut, Stichting Scherp, Initiatief Gezond HBO, 113 Zelfmoordpreventie.  
We zien graag dat meerdere partijen zich bij ons aansluiten. 
 

Online 
Zie ook onze webpagina voor de tekst van het Actieplan Studentenwelzijn: 
www.studentenwelzijn.nl 
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De vijf pijlers ter bevordering van studentenwelzijn: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awareness creëren voor studentenwelzijn

Binding en een veilig studieklimaat

Preventie & Vroegsignalering 

Professionalisering van docenten en studentbegeleiders

Hulpaanbod en Psychosociale interventies 
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x Vergroot het maatschappelijke bewustzijn van de negatieve invloed van 
prestatiedruk, sociale normen en sociale media op het welzijn van studenten.  
 

x Verminder stigma’s m.b.t. psychosociale problemen en hulpzoekend gedrag van 
studenten door het opzetten van awareness campagnes en de inzet van 
rolmodellen. 
 

x Vergroot Mental Health Literacy van studenten, docenten en studentbegeleiders. 
 
 

 

 
 

x Creëer een veilig, steunend studieklimaat door openheid over fysieke en 
psychosociale problemen van studenten te normaliseren en uitnodigend te zijn 
naar studenten die hulp kunnen gebruiken. 
 

x Maak het mogelijk dat hogescholen en universiteiten kunnen aansluiten bij het 
Gezonde School concept en formuleer de criteria waaronder ook hogescholen en 
universiteiten het vignet Gezonde School kunnen behalen. 
 

x Versterk de sociale en academische binding, onder meer bij aanvang van de 
opleiding. Investeer als onderwijsinstelling in een eerste 100 dagen aanpak, die 
gericht is op de sociale- en academische binding van studenten met de instelling, 
opleiding, docenten, medewerkers (waaronder studentbegeleiders) en 
medestudenten. 
 

 

 

 

 

 
 

Awareness voor studentenwelzijn

Binding en een veilig studieklimaat
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x Besteed meer aandacht aan de preventie en vroegtijdige signalering van 

psychosociale problemen bij studenten zoals angst, depressie, burn-out en 
middelengebruik. 
 

x Besteed meer aandacht aan suïcidepreventie bij studenten. 
 

x Creëer een aanbod voor jaarlijkse screening van alle hoger onderwijs studenten op 
hun psychische gezondheid en zorg voor gepersonaliseerde terugkoppeling aan 
studenten. 

 

 

x Neem studentenwelzijn op als thema in het professionaliseringsaanbod van de 
onderwijsinstellingen. 
 

x Besteed meer aandacht aan deskundigheidsbevordering (kennen, herkennen, 
erkennen) van docenten en studentbegeleiders op het gebied van: studieklimaat, 
psychosociale problemen bij studenten, vroegsignalering, zelfhulpmogelijkheden 
voor studenten en hulpaanbod voor studenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventie & Vroegsignalering 

Professionalisering van docenten en studentbegeleiders
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x Zorg voor voldoende hulpaanbod voor studenten op elke hogeschool of universiteit 
in de persoon van studentpsychologen, decanen, studentbegeleiders, 
studieadviseurs en/of externe zorgprofessionals en verken de mogelijkheid tot 
peer-support en een maatjessysteem als additionele hulpbron. 
 

x Realiseer een goed systeem van ketenzorg, een goede kwaliteit van zorg en goede 
onderliggende afstemming in de keten, zowel binnen als buiten de 
onderwijslocatie(s). 
 

x Voorzie studenten, docenten, en studentbegeleiders van duidelijke informatie over 
de mogelijkheden voor hulp en advies m.b.t. psychosociale problemen. 
 

x Investeer meer in online en blended (eHealth) hulpaanbod voor studenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hulpaanbod en Psychosociale interventies 
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Randvoorwaarden 
 

Om een integrale aanpak op het gebied van studentenwelzijn te realiseren en te laten 
werken is een aantal zaken van essentieel belang. Deze gelden zowel voor 
onderwijsinstellingen afzonderlijk als voor landelijke partijen die de ontwikkeling van 
studentenwelzijn kunnen stimuleren en faciliteren. 
Visie  

Studentenwelzijn is onderdeel van het (lange termijn) instellingsplan van elke hogeschool 
en universiteit.  

Beleid 

Laat elke instelling haar eigen keuzes maken ten behoeve van de invulling van het beleid 
en ondersteun kennisuitwisseling en best-practice onderzoek. 

Samenwerking 

Stimuleer samenwerking binnen het hoger onderwijs op alle 5 de pijlers door gezamenlijke 
projecten en onderzoeken. Stimuleer daarbij samenwerking tussen: 

x Opleidingen 
x Studiesuccescentra en opleidingen  
x Onderwijsinstellingen 
x Voortgezet onderwijs en het MBO 
x Voortgezet onderwijs en het Hoger Onderwijs 
x MBO en het Hoger Onderwijs 

 

 

Stimuleer en ondersteun samenwerking tussen het onderwijs en instellingen voor 
geestelijke gezondheidszorg (GGz) en andere welzijnsorganisaties en stichtingen, die zich 
richten op de preventie van psychosociale problemen, het tegengaan van stigma en die 
zich richten op (online e-health) hulpaanbod, zoals (niet limitatief): 

x Expertisecentrum Handicap + Studie 
x MIND 
x Stichting Hoezo Anders 
x Stichting Scherp 

VB: Betrek docenten, studentbegeleiders, onderwijsondersteuners en studenten, in het 
bijzonder studenten die psychische problemen ervaren, bij het formuleren en 
implementeren van visie, beleid en procedures op het gebied van studentenwelzijn en bij 
het in kaart brengen van verbetermogelijkheden.  
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x Samen Sterk Zonder Stigma 
x Mental Health Foundation 
 

Werk samen met vertegenwoordigers van best practices op het gebied van 
studentenwelzijn in het binnen- en buitenland, zoals: 

x Teenmentalhealth.org (Canada)  
x StudentMINDS (UK)  
x Mindmates.be (België) 

 
Onderzoek 

Onderzoek structureel de prevalentie van psychosociale problemen bij studenten en 
daarmee samenhangende (risico-)factoren. Onderzoek daarnaast de effectiviteit van 
verschillende interventies die worden ingezet om het welzijn van studenten te 
bevorderen.  

 

Ondersteuning 

Investeer in een landelijk Partnership Studentenwelzijn met een stuurgroep, waar 
hogescholen en universiteiten kennis delen en krachten bundelen in gezamenlijk 
onderzoek, interventies, professionaliseringsprogramma’s en de ontwikkeling van een 
Studentenwelzijnstoolkit voor alle instellingen. 

Concreet voorgestelde organisatiestructuur 

Er wordt een landelijk Partnership Studentenwelzijn ingesteld met als partners de VSNU, de 
Vereniging van Hogescholen, het ISO, de LSVb, de vertegenwoordigingen van 
studentendecanen van universiteiten en hogescholen, een vertegenwoordiging van de 
studentenpsychologen van universiteiten en hogescholen en Expertisecentrum Handicap + 
Studie. Het Partnership heeft een (onafhankelijke) voorzitter. 

Vaste adviseurs van het partnership zijn: het lectoraat studiesucces van de hogeschool 
InHolland (Rutger Kappe en Nikkie Gubbels), het Bureau Studentenartsen Amsterdam 
(Claudia van der Heijde), onderzoeker/promovendus Studentenwelzijn van Hogeschool 
Windesheim (Jolien Dopmeijer), een vertegenwoordiging uit de projectleiders van de 
ontwikkeltrajecten Studentenwelzijn van hogescholen, resp. universiteiten en de Triodos 
Foundation.  

Aan dit Partnership Studentenwelzijn wordt een projectstructuur gekoppeld, waarbij een 
projectleider gedurende de projectperiode zorgdraagt voor uitvoering van het op basis van 
dit actieplan op te stellen projectplan, hierbij aangestuurd door de stuurgroep. 

Om in onderwijsinstellingen Studentenwelzijn te agenderen en te realiseren verdient het 
aanbeveling om per onderwijsinstelling een projectstructuur te hebben met een fulltime 
projectleider. Er wordt een digitaal landelijk platform gecreëerd van de trekkers 
Studentenwelzijn van de betrokken onderwijsinstellingen waarop ervaringen kunnen 
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worden uitgewisseld. Tevens wordt zorggedragen voor periodiek terugkerende 
themabijeenkomsten, werkconferenties, symposia en seminars. 

Naast de stuurgroep, de projectleiding en lokale trekkers kunnen desgewenst landelijke 
werkgroepen ingesteld worden die thematisch werken aan actiepunten, invulling van 
randvoorwaarden en productontwikkeling (bijvoorbeeld een werkgroep onderzoek, een 
werkgroep behandelaanbod). Er is een budget nodig voor het financieren van een fulltime 
projectleiderschap voor in eerste instantie 3 jaar. Daarnaast is een nader te bepalen 
werkbudget nodig om de werkgroepen in staat te stellen om gezamenlijke projecten, 
gezamenlijk onderzoek en experimenten en proeftuinen te kunnen realiseren. 
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Partners van het Partnership Studentenwelzijn 
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