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Geacht College van Bestuur, 
 

Binnenkort zult u een besluit nemen over het al dan niet laten doorgaan van de 
uitwisselingsprogramma’s. Kort geleden is het ‘advies fysieke studentenmobiliteit’ 
ons via de UCO toegekomen. In de optiek van de Centrale Studentenraad schiet dit 
advies flink tekort. In deze brief zullen we eerst onze visie op het adviesstuk 
uiteenzetten. Voorts zullen we ons standpunt ten aanzien van de 
studentuitwisseling in het eerste semester van volgend studiejaar kenbaar maken. 

 
 

Risicoanalyse 
Het voorgesteld besluit is om de fysieke studentenmobiliteit in het eerste semester 
van het academisch jaar 2021-2022 nog niet volledig te hervatten. Dit advies is 
gebaseerd op een risicoanalyse van de uitgangspunten veiligheid, academische 
meerwaarde en uitvoerbaarheid waarbij steeds een onderscheid wordt gemaakt 
tussen inkomende en uitgaande exchange. Hieronder zal kort in worden gegaan op 
de onderbouwing van het advies langs deze drie uitgangspunten. 

 
Veiligheid 

 
Inkomende exchange 
Als het gaat om de inkomende exchange wordt betoogd dat er momenteel strikte 
coronamaatregelen van toepassing zijn en dat derhalve fysiek onderwijs niet kan 
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plaatsvinden. Daarnaast zou het inreizen door inkomende uitwisselingsstudenten 
extra gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. 
In de eerste plaats zal de exchange niet nu plaatsvinden, maar pas in augustus/ 
september. Er komen nu dus geen studenten naar de UvA en er gaan nu geen UvA 
studenten naar het buitenland. Het is daarom van belang om vooral te kijken naar 
hoe de coronasituatie er aan het einde van de zomer uit zal zien. De vooruitzichten 
te dien aanzien zijn behoorlijk positief. Het RIVM heeft aangegeven dat in juli elke 
Nederlander tenminste een keer de mogelijkheid zal hebben gekregen om zich te 
laten vaccineren1. Minister de Jonge geeft aan dat aan het eind van het tweede 
kwartaal ruim 18 miljoen prikken moeten zijn gezet2. Wetende dat de hoeveelheid 
en zwaarte van de maatregelen afhankelijk is van een succesvolle vaccinatie, 
betekent dit dat de ‘strikte coronamaatregelen’ richting de zomer zullen afnemen en 
hoogstwaarschijnlijk in het eerste semester van volgend jaar voor het grootste deel 
zullen zijn uitgedoofd. Dit komt erop neer dat de kans zeer groot is te achten dat het 
eerste semester volledig fysiek gedraaid kan worden. 
Sterker nog, de UvA gaat hier zelf ook van uit. ‘Ons uitgangspunt is dat we in 
studiejaar 2021/2022 al het onderwijs on campus aanbieden, zonder beperkingen’ en 
‘Onderwijs op de UvA, kom naar Amsterdam!’ , luidt de corona-update van 25 februari 
jongstleden3. Als ervan uit gegaan wordt dat al het onderwijs op campus 
aangeboden kan worden zonder beperkingen en dat dat dus veilig kan voor 
internationale studenten, waarom zou dat dan niet veilig zijn voor inkomende 
uitwisselingsstudenten, wat ook internationale studenten zijn? Voor het inreizen 
geldt hetzelfde; als reguliere internationale studenten veilig kunnen inreizen zonder 
dat dat significante gezondheidsrisico’s met zich meedraagt, waarom zou dat niet 
gelden voor inkomende uitwisselingsstudenten? Bovendien worden de genoemde 
gezondheidsrisico’s nu al tot op zekere hoogte vermeden door de negatieve test -en 
quarantaineverplichting bij het inreizen. De Universiteit van Tilburg laat dan ook nu 
al inkomende uitwisselingsstudenten toe4. 

 
Uitgaande exchange 

 
Met betrekking tot de uitgaande uitwisselingsstudenten wordt aangebracht dat de 
reisadviezen van BuZa veranderlijk van aard zijn en dat derhalve de verzekeraar 
terughoudend is in het verzekeren van uitgaande studenten. Verklaarbaar is dat de 

 

1 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2371561-rivm-bevestigt-dat-iedereen-in-juli- 
gevaccineerd-kan-zijn.html 
2 https://twitter.com/op1npo/status/1366873628197990400 
3 https://www.uva.nl/actueel/coronavirus/updates.html#Update-25februari-Inrichting- 
collegejaar-20212022-en-halvering-collegegeld 
4 https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/corona-virus 
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verzekeraar financieel belang heeft bij het niet door laten gaan van de uitwisseling, 
maar dat de verzekeraar zelfs bij code geel geen dekking kan bieden is opvallend. 
De Radboud Universiteit laat uitwisseling wel toe bij ‘code geel’5. Daarnaast zijn er 
veel verzekeraars, zoals AON, die ook bij code oranje dekking bieden aan zowel 
medische kosten als repatriëring6. Daarenboven is ook nog maar eens de vraag hoe 
belangrijk een dergelijke overkoepelende verzekering is. Studenten hebben een 
zorgverzekering (soms ook een reisverzekering) en studenten besluiten zelf of ze 
op uitwisseling willen gaan en aanvaarden daarmee zelf de risico’s die daarmee 
gepaard gaan. 

 
Verder zijn de vooruitzichten met betrekking tot de coronasituatie in de meeste 
landen waar de gastuniversiteiten gelegen zijn ook positief. In Groot- Brittannië is 
de verwachting dat begin juni alle volwassen een vaccin zullen hebben gehad7. In de 
Verenigde Staten zullen rond mei al 200 miljoen mensen zijn gevaccineerd8. Met het 
‘groene paspoort’ en de vorderende vaccinatiecampagnes lijkt ook in de EU reizen 
steeds meer mogelijk richting de zomer.9 

 
Academische meerwaarde 

 
Inkomende exchange 
In het adviesstuk wordt aangegeven dat de UvA niet kan garanderen dat inkomende 
uitwisselingsstudenten vanaf september op campus terecht kunnen. Ook hier geldt 
dat de verwachtingen van experts zijn dat de coronamaatregelen zodanig zullen zijn 
versoepeld, dat fysiek onderwijs vanaf september hoogstwaarschijnlijk op campus 
zal kunnen plaatsvinden en dat ook de UvA hier van uit gaat. 

 
Uitgaande exchange 

 
Het feit dat het aanbod dit jaar beperkter is dan vorige jaren, omdat bijvoorbeeld 
Australische universiteiten reeds hebben geannuleerd, zou nimmer een legitiem 
argument kunnen zijn om vanuit de UvA alle uitwisselingen voor het komende 
semester te annuleren als Amerikaanse of Europese universiteiten wél bereid zijn 

 
5 https://www.ru.nl/io/student/studie-stage-buitenland/coronavirus-uitwisseling/ 
6 https://www.aon.com/netherlands/sector/onderwijs/corona-virus/studenten- 
uitwisseling.jsp 
7 https://www.thetimes.co.uk/article/britain-set-to-give-covid-vaccines-to-all-adults-by- 
early-june-dhqwm0gf3 
8 https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/25/biden-press-conference- 
president-vaccine-covid-goal 
9 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5220349/europa-reizen-paspoort- 
vaccin-coronatest 
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om studenten van de UvA te verwelkomen. Verder wordt betoogd dat de 
meerwaarde van fysiek onderwijs verdwijnt omdat het onderwijs op veel 
partneruniversiteiten in hybride vorm zal plaatsvinden. Ook ten aanzien van dit 
argument is op te merken dat het belang van studenten wederom niet is 
meegewogen. Studenten zullen altijd liever een uitwisseling doen in hybride vorm, 
waardoor ze naar het land van de gastuniversiteit toe kunnen voor in ieder geval 
een gedeelte van de uitwisseling, dan helemaal geen uitwisseling. Voorts is het idee 
om voor bepaalde stages en individuele afstudeerprojecten een uitzondering te 
maken. Als er kennelijk in deze gevallen geen/minder gezondheidsrisico’s of 
verzekeringsproblemen zijn, waarom zou dat niet gelden voor 
uitwisselingsstudenten? 

 
 

Uitvoerbaarheid 
 

Inkomende exchange 
 

Volgens het adviesstuk zou er onzekerheid bestaan over de capaciteit binnen de 
opleidingen om uitwisselingsstudenten voldoende te kunnen faciliteren in het 
eerste semester van het nieuwe academische jaar. De essentie van exchange is 
juist dat universiteiten nagenoeg dezelfde capaciteit kunnen aanhouden, omdat 
uitgaande UvA studenten hun plek beschikbaar stellen aan uitwisselingsstudenten. 
Het aantal uitgaande uitwisselingsstudenten is gelijk aan het aantal inkomende 
uitwisselingsstudenten. Ook als er in september nog coronamaatregelen gelden, 
zoals de 1,5 meter regel, zal dat geen capaciteitsprobleem opleveren omdat er niet 
méér studenten zijn. De enige extra capaciteit die er nodig zal zijn, zal 
administratieve capaciteit zijn voor de (extra) communicatie tussen de UvA, 
gastuniversiteiten en de inkomende en uitgaande studenten. Hier zou de UvA niet 
alleen in staat, maar ook toe bereid moeten zijn. 

 
Uitgaande exchange 

 
Betoogd wordt dat er een aantal partneruniversiteiten reeds heeft besloten de 
uitwisseling niet door te laten gaan vanaf volgend semester en dat er daarom 
minder bestemmingen zouden zijn voor studenten om uit te kiezen en dat de 
onzekerheid die daaruit voortvloeit implicaties heeft voor de voorlichting richting 
studenten. In de eerste plaats is het aantal partneruniversiteiten dat tot nu toe 
heeft geannuleerd, redelijk beperkt. Het grootste deel van de gastuniversiteiten 
heeft nog niet geannuleerd en een zeker deel heeft al gecommuniceerd dat zij 
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verwachten dat de uitwisseling wél door zal kunnen gaan overwegende de 
positieve verwachtingen ten aanzien van de coronamaatregelen in 
augustus/september. Het meest stuitende uit het adviesstuk was de volgende zin; 
‘Als meerdere UvA partners 
besluiten de exchange aankomend semester nog niet te hervatten is het daarom 
beter nu te 
besluiten om de uitgaande exchange in zijn geheel te annuleren’. De UvA zou de 
intentie moeten hebben om de uitwisselingen zo veel als mogelijk door te laten gaan 
en niet, zelfs als de kans nog reëel is dat de uitwisseling naar de overige 
partneruniversiteiten doorgang kan vinden, nu al een streep door de exchange te 
zetten en daarmee studenten in de kou te laten staan. 

 
Standpunt CSR 

 
Studenten hebben een buitengewoon zwaar jaar achter de rug. Na een dergelijk jaar 
verdienen studenten een besluit waarin het studentenbelang voldoende wordt 
meegenomen. Het ‘advies fysieke studentenmobiliteit’ als voorgesteld besluit doet 
dit onvoldoende. Studenten willen ontzettend graag dat de uitwisseling volgend 
studiejaar doorgaat. Studenten kunnen hun studieplannen op die manier 
voortzetten en zich op hun bestemming door het ontmoeten van mensen uit 
verschillende culturen ontplooien en ontwikkelen. Een uitwisseling is dan ook op 
generlei wijze vervangbaar met een minor aan de UvA. 

 
Het zou voor studenten niet te verkroppen zijn als de UvA nu besluit om de 
uitwisselingen in generieke zin te annuleren en dat de coronasituatie, in lijn met 
huidige verwachtingen van experts, in augustus/september zodanig is verbeterd 
dat de uitwisselingen wél door had kunnen gaan. Huilende studenten hebben wij 
aan de telefoon gehad die ons smeekten alles te doen om u te overtuigen de 
uitwisseling niet nu al te annuleren. Het is in onze optiek absoluut niet verstandig 
om ex nunc een besluit te nemen op basis van het aantal coronamaatregelen dat nú 
geldt. Daarentegen zou het besluit gebaseerd moeten worden op de verwachtingen 
van experts van hoe de pandemie zich ontwikkelt in Nederland en de landen waar 
de partneruniversiteiten gevestigd zijn (waar de situatie vaak beter is dan in 
Nederland). Voor veel studenten is het vooruitzicht op een uitwisseling volgend 
studiejaar een houvast om de huidige vervelende tijd door te komen. Studenten 
verkeren liever langer in een situatie van onzekerheid en rekenen dit de UvA niet 
aan, als de UvA laat zien er alles aan te doen om de uitwisseling door te laten gaan. 
De CSR begrijpt dat een dergelijk besluit als gevolg heeft dat er meer administratieve 
lenigheid zal moeten worden betracht. De CSR begrijpt ook dat inachtneming van 
de bovengenoemde overwegingen het besluit complexer maakt en om meer 
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inspanning zal vragen. Wij zijn er echter vanuit onze diepste vezels van overtuigd 
dat aan studenten, vooral na een verschrikkelijk jaar zoals deze, een besluit hoort 
toe te komen dat recht doet aan de complexiteit van het onderwijs in deze pandemie 
en de grote belangen van studenten die hierbij betrokken zijn meeneemt, ook als dat 
meer inspanning vraagt. Studenten vragen niet iets wat onmogelijk is. De 
uitwisselingsprogramma’s annuleren en ook geen alternatieven bieden, zal een 
definitieve achterstand veroorzaken voor huidige studenten ten opzichte van 
andere generatie studenten die niet, dan wel niet eenvoudig zullen zijn in te halen. 

 
Ten aanzien van het te nemen besluit over het al dan niet hervatten van de 
studentuitwisselingen, adviseert de CSR in concreto het volgende: 

 

- Stel het besluit uit tot juni of juli; de coronasituatie is dan waarschijnlijk al 
flink verbeterd en meer zal duidelijk zijn over de mogelijkheden in het 
eerste semester van volgend jaar. Studenten hebben liever meer 
onzekerheid als daarmee de kans op de uitwisseling groter wordt. Vorig jaar, 
toen de vooruitzichten niet eens zo positief waren als dit jaar, werd het 
besluit al genomen in eind mei.  

- Neem het besluit op basis van de verwachtingen van experts van de 
coronasituatie in augustus/september, niet op basis van de huidige situatie 
(ex nunc). 

- Verricht maatwerk; neem een besluit per bestemming. Generieke besluiten 
doen geen recht aan de complexiteit van de coronacrisis en zorgen ervoor 
dat er ook een streep wordt gezet door uitwisselingen die uiteindelijk door 
hadden kunnen gaan. Dat voelt voor studenten heel onrechtvaardig aan. 

- Zorg er tegelijkertijd voor dat studenten een back-up plan in de 
hoedanigheid van een minor of stage hebben ingeval de uitwisseling 
onverhoopt niet door kan gaan en communiceer dit vooraf vanuit de 
exchange offices zo helder als mogelijk naar studenten. 

- Kijk naar alternatieve mogelijkheden om studenten te verzekeren. Er zijn 
genoeg verzekeraars die wel dekking bieden. Of spreek met studenten af dat 
zij alleen kunnen gaan als ze bereid zijn de risico’s zelf te dragen met een 
eigen verzekering. 

- Mocht de studentuitwisseling onverhoopt niet door kunnen gaan omdat de 
verwachtingen van de situatie in augustus/september naar beneden moeten 
worden bijgesteld of omdat u vasthoudt aan het nemen van een besluit op 
basis van de huidige coronasituatie (ex nunc), faciliteer in samenspraak met 
partneruniversiteiten per bestemming zo veel mogelijk alternatieven. Men 
denke aan: 

o Hybride exchange (gedeeltelijk online, gedeeltelijk fysiek op locatie) 
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o Virtuele exchange (volledig online uitwisseling) 
o Gedeeltelijk virtuele exchange: de eerste maand(en) virtueel vanuit 

huis, de overige maanden fysiek op locatie. 

- Mocht dat niet mogelijk zijn bij die specifieke bestemming, zorg dat 
studenten hun exchangeplek kunnen doorschuiven naar het tweede 
semester van volgend studiejaar in samenspraak met partneruniversiteiten 
(vorig jaar gold dit ook). 

- Mocht dat niet mogelijk zijn bij die specifieke bestemming, zorg dat 
studenten hun exchangeplek kunnen doorschuiven naar studiejaar 2022- 
2023. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Nina Hol 

Voorzitter CSR 20|21 

 

~ 
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