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Geacht College van Bestuur,  

 
Afgelopen week heeft u ondanks ons dringende advies van 30 maart om de 
uitwisselingen door te laten gaan tóch besloten om de uitwisselingen in generieke 
zin te annuleren. De CSR betreurt dit besluit ten zeerste en vraagt u het besluit per 
ommegaande te heroverwegen voordat de gevolgen in beton gegoten zijn. Het 
annuleren van de uitwisseling en de motivering die daarbij wordt gegeven raakt 
kant noch wal. 

 
Na een ongelofelijk zwaar jaar voor studenten als deze, waarin studenten mentaal 
aan de afgrond staan, duwt dit besluit studenten mentaal nog meer de afgrond in. 
De onrust en frustratie onder studenten is dan ook enorm. Dat heeft zich onder 
andere geuit in de ‘extra information meeting’ van 23 april georganiseerd door 
Bureau Internationale Studentenzaken waarin de emoties ongekend hoog opliepen 
en studenten hebben besloten zich en masse te verenigen tegen dit besluit. Het is 
voor studenten absoluut niet te verkroppen dat de UvA deze week het besluit heeft 
genomen om de uitwisselingen te annuleren, terwijl de vooruitzichten voor volgend 
studiejaar volgens experts en volgens de overheid zeer positief zijn. Dat effect wordt 
versterkt door het feit dat bijna alle Nederlandse universiteiten de uitwisseling wél 
door laten gaan. Terwijl u heeft besloten om een streep te zetten door alle 
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uitwisselingen, hebben de HvA, de Universiteit Utrecht, Maastricht University, 
Radboud Universiteit, Vrije Universiteit, de Hanzehogeschool én de Erasmus 
Universiteit in lijn met de richtlijnen van de VSNU namelijk wél besloten om de 
uitwisselingen generiek door laten gaan. Dit toont in aanvulling op onze uitvoerige 
weerlegging in het vorige ongevraagd advies aan dat op de uitgangspunten 
veiligheid, uitvoerbaarheid en academische meerwaarde gewoon ‘groen’ licht te 
geven valt.  
In de bijlage voor u opgesomd de besluiten van andere Nederlandse universiteiten 
ten aanzien van de studentuitwisselingen van het eerste semester van volgend 
studiejaar. 
 
Alternatieven werken niet 

 
Facultaire uitwisselingsstudenten en studenten die meedoen aan het Erasmus 
Exchange programma zijn in de meeste faculteiten uitgesloten van virtuele 
exchange of hybride exchange. Faculteiten willen daar kennelijk niet aan 
meewerken en ook partneruniversiteiten zijn daar niet toe bereid. In de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië en veel andere landen komen de vaccinatiecampagnes op 
stoom. 
U kunt zich voorstellen dat partneruniversiteiten in die landen na anderhalf jaar 
volledig online onderwijs te hebben gedraaid, in september volledig fysiek zullen 
gaan draaien en niet voor een paar UvA studenten online onderwijs gaan faciliteren.  
Ter zake van studenten die deelnemen aan het GEP zijn volgens de Exchange Office 
ook maar weinig partneruniversiteiten bereid om mee te werken aan een virtuele 
exchange. Dit studiejaar hebben slechts 20 studenten hun uitwisseling virtueel 
gedaan. Aan hybride exchange willen nog minder partneruniversiteiten meedoen. 
Vaak ook vanwege het tijdsverschil.  
Studenten die meedoen aan het GEP kunnen hun uitwisseling niet verschuiven naar 
semester 2. De overige studenten, die meedoen aan de facultaire of Erasmus 
exchange, kunnen dat slechts als partneruniversiteiten daartoe bereid zijn. Als het 
gaat om de alternatieven die worden aangeboden is dus op te merken dat studenten 
in veel gevallen weinig tot helemaal niets aan deze alternatieven hebben. 
Het enige werkende alternatief op de annulering van de uitwisselingen lijkt dus het 
laten doorgaan van de uitwisselingen te zijn. 
 
 
Advies 
Als het gaat om onze inhoudelijke reactie op de uitgangspunten veiligheid, 
academische meerwaarde en uitvoerbaarheid verzoeken wij graag naar het vorige 
ongevraagd advies dat u is toegekomen. Het besluit wordt door studenten als zeer 
onnodig beschouwd vanwege het feit dat de vooruitzichten door voortdenderende 
vaccinatiecampagnes steeds optimistischer worden en ook omdat reguliere 
internationale studenten in september wél welkom zijn op campus. Het feit dat bijna 
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alle Nederlandse universiteiten de uitwisselingen wél door laten gaan doet daar nog 
een schepje bovenop(zie bijlage ). Vergeet ook niet dat het de internationale positie 
van de UvA zal schaden als de UvA de enige universiteit in Nederland is die de 
uitwisselingen niet door laat gaan. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de 
uitwisselingsmogelijkheden in de toekomst. Als het gaat om de zorgplicht is het 
juridisch mogelijk om de verantwoordelijkheid af te wentelen op studenten. 
Studenten kunnen dan alleen op uitwisselingen als zij een ‘eigen risico’- verklaring 
tekenen (zie bijlage). Ook als het gaat om het regelen van een woning kan de UvA 
deze verantwoordelijkheid bij inkomende studenten zelf leggen. 
Partneruniversiteiten doen dat ook. Er zijn dus talloze oplossingen voor de 
uitdagingen die geschetst worden in de brief van de Rector Magnificus. 
 
Ten aanzien van de annulering van de uitwisselingen verzoekt de Centrale 
Studentenraad in concreto het volgende: 
- Heroverweeg het besluit; laat de uitwisselingen doorgaan op voorwaarde dat er 

bij het uitreizen sprake is van een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Dat kan verantwoord. Volg de lijn van de meeste 
Nederlandse universiteiten. De aangeboden alternatieven bieden absoluut geen 
soelaas voor studenten. 

- Stel het besluit uit. De Radboud Universiteit wacht tot er meer duidelijkheid 
komt van de overheid over de reisadviezen na 15 mei. 

- 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. 

- Als de verzekeraar nog steeds niet bereid is om dekking te verlenen en er ook 
geen andere verzekeraars zijn, laat studenten dan op eigen risico gaan na het 
tekenen van een ‘eigen risico’ verklaring. Dat doet de HvA ook (zie bijlage). 

- Ingeval u vasthoudt aan de annulering van de uitwisseling, zorg dan dat álle 
uitwisselingsstudenten hun uitwisseling kunnen uitstellen naar het tweede 
semester van het studiejaar 2021-2022.  

- Vanwege de irrationaliteit van het besluit zijn studenten flink gefrustreerd. Het 
is daarom goed om vanuit het College in gesprek te gaan met studenten en 
samen met hen te kijken naar oplossingen. 

 
Verder nog de volgende vragen: 

- Waarom volgt u niet de richtlijnen van de VSNU met betrekking tot de 
uitwisselingen? Conform de richtlijnen zijn uitwisselingen bij reisadvies ‘geel’ of 
‘groen’ gewoon mogelijk. 

- Waarom is de situatie aan de UvA zodanig verschillend van andere Nederlandse 
universiteiten, dat de UvA genoodzaakt is om de uitwisselingen in generieke zin 
te annuleren? 
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-  Als ervan uitgegaan wordt dat al het onderwijs op campus aangeboden kan 
worden zonder beperkingen en dat het dus veilig kan voor reguliere 
internationale studenten, waarom zou dat dan niet veilig zijn voor inkomende 
uitwisselingsstudenten, wat ook internationale studenten zijn? 

- Wat zijn de genoemde ‘capaciteitsproblemen’? 
 

Graag ontvangen wij van u vanwege de grote urgentie binnen 10 werkdagen een inhoudelijke 
reactie op elk van de bovenstaande adviezen en vragen afzonderlijk alsmede op het vorige 
ongevraagd advies over de uitwisselingen. De Centrale Studentenraad staat altijd klaar om 
mee te denken aan oplossingen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Nina Hol 
Voorzitter CSR 20|21 
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BIJLAGE 1: Besluiten andere Nederlandse universiteiten mbt uitwisseling semester 1 van studiejaar 
2021-2022 

 

 
1 https://students.uu.nl/corona/reizen-exchange  
2  https://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2021/04/voorwaarden-
internationale-mobiliteit.html  
3  https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a539118b-6c8c-
422f-a206-3f32dd533326#pageNum=1 (Besluit VU) 
4 https://www.ru.nl/io/student/studie-stage-buitenland/coronavirus-uitwisseling/  

Onderwijsinstelling Besluit Peildatum 

Universiteit van Utrecht  Uitwisseling gaat door op voorwaarde 
dat er acht tot zes weken voorafgaand 
aan de startdatum van de exchange 
een groen of geel reisadvies geldt1 

Medio juli 

Hogeschool van Amsterdam  Uitwisseling gaat door op voorwaarde 
dat er sprake is van code groen of geel. 
Gemaakte kosten krijgen studenten 
niet terug2  

15 juni 

Vrije Universiteit  Uitwisseling gaat door op voorwaarde 
dat er sprake is van code groen of geel3 

- 1 juni voor bestemmingen 
buiten Europa 
- 1 juli voor bestemmingen 
binnen Europa 

Radboud Universiteit  Uitwisseling gaat door bij code geel of 
code groen voor de bestemming, én 
de gastinstelling heeft de fysieke 
studie-uitwisselingen niet 
geannuleerd.4 

- Voor non-EU bestemmingen 
wordt de update van de 
overheid over reizen ná 15 mei 
afgewacht  

https://students.uu.nl/corona/reizen-exchange
https://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2021/04/voorwaarden-internationale-mobiliteit.html
https://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2021/04/voorwaarden-internationale-mobiliteit.html
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a539118b-6c8c-422f-a206-3f32dd533326#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a539118b-6c8c-422f-a206-3f32dd533326#pageNum=1
https://www.ru.nl/io/student/studie-stage-buitenland/coronavirus-uitwisseling/


 

Pagina 6 ~ 7  

  

 
 
 
 

 
5 https://www.eur.nl/en/education/exchange/erasmus-and-covid-19-mobility-status  
6  https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/internationalisering/international-service-
desk-dienst  
7 https://www.maastrichtuniversity.nl/students-0#outgoingstudents  
8 https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/corona-virus  
9 https://www.tudelft.nl/studenten/ondersteuning/study-internship-abroad  

Voor EU/EFTA-bestemmingen 

geldt een peildatum van 15 juni 

2021 

Erasmus University Rotterdam Uitwisseling gaat door op voorwaarde 
dat er sprake is van code groen of geel5 

Nvt 

Hanzehogeschool Groningen Uitwisseling gaat door op voorwaarde 
dat er sprake is van code groen of geel6 

nvt 

Universiteit Maastricht Uitwisseling gaat door 7 
Binnen europa bij code groen, geel en 
oranje. 
Buiten Europa indien bestemming op 
EU List of Epidemiologically Safe 
Countries Amid COVID-19. 

nvt 

University of Tilburg Neemt besluit pas in mei, maar laat 
uitwisseling in voorjaar 2021 wel al 
doorgaan.8 

nvt 

TU Delft Neemt besluit pas in mei9  

Universiteit Leiden Heeft nog geen besluit genomen  

https://www.eur.nl/en/education/exchange/erasmus-and-covid-19-mobility-status
https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/internationalisering/international-service-desk-dienst
https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/internationalisering/international-service-desk-dienst
https://www.maastrichtuniversity.nl/students-0#outgoingstudents
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/corona-virus
https://www.tudelft.nl/studenten/ondersteuning/study-internship-abroad
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Free_Trade_Association_(EFTA)
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Bijlage 2: ‘Eigen risico- verklaring’ HvA 

Verklaring internationale mobiliteit   

Reizen tijdens de Covid-19 pandemie in semester 1, studiejaar 2021/2022  
  

Vanuit de HvA is het een harde eis dat elke student die wil afreizen naar het buitenland de onderstaande checklist bestudeert en deze 
als verklaring ondertekent. Een exemplaar wordt (digitaal) ingeleverd bij het International Office van de faculteit of het Stagebureau. 
Een kopie houdt de student zelf.   
  
Hierbij verklaar ik het volgende:   
  

• Ik ben mij ervan bewust dat ik op eigen risico afreis;  
• Ik heb de reis app van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) gedownload zodat ik geïnformeerd blijf over 

de richtlijnen van de Nederlandse overheid;   
• Ik zorg dat ik mij aanmeld bij de Nederlandse ambassade in het desbetreffende land tijdens het verblijf;  
• Ik heb een alternatief (plan B) afgesproken met mijn opleiding in het geval dat mijn stage/uitwisseling geen 

doorgang kan vinden;   
• Ik heb de noodzakelijke verzekeringen geregeld en de dekking per verzekering gecontroleerd: voor de reis, 

annulering en medische zorg. Let op: Indien een reisadvies verandert van geel naar oranje is de dekking alleen van 
toepassing tot het eerst mogelijke reismoment terug naar huis. Voor verzekeringen met een (beperkte) dekking bij 
oranje is een aanvullende verzekering nodig. Repatriëring is vaak niet opgenomen in deze verzekering en je zal zelf 
de kosten moeten dragen hiervoor;  

• Ik heb kennis genomen van het dringende advies een zorg- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten 
aangezien de verzekering van de HvA mij niet dekt als de kleurcode tijdens het vertrek oranje is;   

• Ik heb kennisgenomen van eventuele beperkingen omtrent openbaar leven en reisbewegingen in het 
desbetreffende land;  

• Ik heb kennisgenomen van de coronamaatregelen die zijn getroffen door de partnerinstelling/ door het 
stagebedrijf/overige organisaties;  

• Ik ben mij ervan bewust dat er mogelijke negatieve beelden omtrent het Nederlands coronabeleid zijn in het 
desbetreffende land;  

• Ik ben mij ervan bewust dat bij verandering naar kleurcode oranje ten gevolge van de pandemie COVID-19, ik op 
eigen risico kan blijven;  

• Ik ben mij ervan bewust dat bij de verandering naar kleurcode oranje vanwege een ander veiligheidsrisico dan de 
coronamaatregelen en bij de verandering naar coderood ik zal worden teruggeroepen en dat ik verantwoordelijk 
ben voor de eventuele kosten die hieruit voortvloeien als de HvA verzekering die niet dekt;  

• Ik ben mij ervan bewust dat het huidige beleid van de Nederlandse overheid is dat er niet gerepatrieerd wordt en 
ik de terugreis zelf dien te regelen eventueel met ondersteuning van eigen reisverzekeraar;  

• Ik heb voldoende financiële middelen om een vroege mogelijke terugkeer te kunnen betalen (houd er rekening 
mee dat vluchten duurder kunnen zijn);  

• Ik ben mij ervan bewust dat bij een hoge coronagolf ik misschien niet meteen naar Nederland kan terugkeren 
vanwege bijvoorbeeld een vliegverbod;  

• Ik weet welke mogelijkheden mijn stage/uitwisselingsplek/overige vorm van mobiliteit biedt om eventueel mijn 
mobiliteit online voort te zetten in het geval van een onvoorziene coronagolf of gebeurtenis;   

• Ik heb de contactgegevens van de partnerinstelling/stageplek/desbetreffende organisatie;   
• Ik heb het noodnummer van de HvA (+31205953333) en de noodnummers van mijn verzekering in mijn telefoon 

opgeslagen. Daarnaast heb ik het polisnummer van de verzekering altijd bij de hand.  
  


	Betreft    Ongevraagd advies over annulering uitwisselingen semester 1 2021-2022  (Urgent)

