
 

 

 

 
Dutch follows English 

 
Dear Executive Board, 

 
  As we have established in previous discussions, mental health is a crucial and challenging topic 
for all the student councils, whether the Central Student Council (CSR) or the Faculty Student 
Council (FSR). In light of this difficulty, we have found that -   especially in the past year, the 
pandemic has paradoxically accentuated yet intensified the importance and challenges of 
mental health. In realising this, we, as representatives of the student body, can admit that we 
have a hard time representing the students on the topic of mental health. During such a crucial 
time for student support and representation on the topic of mental health, we especially do not 
feel equipped enough to tackle the complex issues and challenges that have been emerging or, 
rather, have been intensified during the pandemic. As a way of tackling this issue, we write this 
letter to highlight the concerns and difficulties we as student councils have faced regarding 
mental health at the University of Amsterdam (UvA).  
 
Communication: 
We want to express our discontent with the current lack of communication between the 
relevant parties at the medezeggenschap regarding the topic of mental health.  
The CSR and FSRs are rarely included in any working groups or initiatives that will improve the 
students’ mental health. We should focus on working together, with different representatives of 
the medezeggenschap, to create a long-term plan to improve the students’ mental health at our 
university.  
As much as we would like to conduct surveys on the students’ mental health struggles, we do 
not have as big of a reach as other parties such as the CBO. Therefore, the student councils 
should get more information from the the Bestuur and CBO regarding the statistics of the 
students’ well-being at our university, such as statistics from the UvAcare surveys. This will 
ensure that we, as student representatives, have accurate information on what students need 
our help with.  
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Institutional change + Corona pandemic: 
We want to highlight the importance of institutional change. Mental health is a significant issue 
connected to all facets of a student’s daily experience within the university.  
The pandemic has further emphasised the relevance of mental health for students. We suddenly 
had to convert to online education, and we saw an immediate negative consequence from online 
education. However, when this was previously mentioned, the CvB decided to focus on statistics 
of students’ high grades as a false remark on how well students have been doing. Such a 
response resulted in a mentality of looking at the grades instead of at the actual students. The 
grades might have been high, but that does not mean that the morale has been high. Many feel 
unmotivated, lonely and exhausted. Many are sleep-deprived and constantly stressed or 
anxious due to the high workload expected. Many have to juggle their studies while fully 
financially supporting themselves.  
As much as the pandemic has accentuated these issues, it is crucial to note that they are not new 
and unknown. Instead, the pandemic has simply brought mental health to the forefront of 
people’s minds.  
Additionally, mental health should not be considered only by one body but should be 
considered by every facility at the university.  
The UvA approaches mental health issues through workshops and awareness campaigns [once 
a year], offering one-time solutions to students without being prepared to help them tackle the 
root of their issues. And even while these could still benefit many, due to the scheduling of these 
events, a large portion of the student population cannot attend due to outside responsibilities, 
such as part-time jobs. We need to provide year-round systematic support for students. We 
need to listen to their complaints and make them feel heard. We cannot shy away from 
considering solutions and proposals that fundamentally challenges the way our university is set 
up. 
We also want to emphasise the importance of reconsidering the current systems we have in 
place such as the 8-8-4 system. We think it is important to provide a break for students between 
the blocks. This can be achieved through altering the current systems, which is encouraged and 
also necessary.   
 
Social activities: 
Since the start of the academic year, the medezeggenschap has continuously called on the 
Central Student Council to propose social activities that would connect students as our primary 
role within the topic of mental health. Not only do we find this very challenging, especially 
during these specific unfortunate times where we have to adhere to governmental restrictions, 
but we also believe that such tasks stretch beyond our skills and mandates as student 
representatives. It would be unreasonable to only expect solutions from those coming to you 
with problems.  
 
Long waiting period for student psychologists:  
After several discussions and brainstorming sessions with the representatives from different 
FSRs, we concluded that one of the main current issues is the waiting period for consultation 
with the student psychologists. This is primarily due to the lack of student psychologists at our 
university. We noticed a temporary increase in the number of student psychologists when the 
demand was high. This resulted in the immediate decrease of the waiting period. However, once 
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the demand decreased, we noticed that the number of student psychologists also decreased. 
This resulted in the waiting period once again increasing. Such inconsistency between the 
demand and supply is counterproductive and even harmful for the reputation and integrity of 
the mental health system at our university.  
A straightforward solution to this issue is to hire more permanent student psychologists. We 
need to constantly have a certain number of student psychologists that can smoothly handle a 
sudden increase in demand, thus ensuring a short waiting period. This increase in the number 
of student psychologists at our university will be beneficial for all students. 
Additionally, we believe in creating a clear and solid support system that highlights the 
importance of study advisors as to the “front-line”. We believe that the study advisors are most 
of the time the first point of contact in regards to any issues the student might be facing. 
Therefore, we want to provide vital training to study advisors to equip them with enough tools 
to recognise which students need immediate assistance. Simultaneously, these trainings will 
also better the study advisor’s abilities to tackle more minor issues that might be less urgent. 
Since the study advisors will act as the “front-line”, they can ease the student psychologists’ 
workload by tackling the less urgent problems, which results in decreasing the waiting period. 
We do, however, want to reiterate and emphasise the facts that we need to tackle the root of the 
issue. Equipping the study advisors with the necessary means to aid the student psychologists 
should neither be the aim nor the norm at our university. It can act as a temporary measure 
until we have an adequate amount of student psychologists.   
During our previous meetings with Kim van Gennip, the head Department of Student 
Counsellors and Student Psychologists, we were told that there is an issue of ‘no-show’. 
Seemingly, there is a significant amount of students who do not show up for their appointments 
with the student psychologists. We believe that there should also be a more significant focus on 
why students do not show up to their meetings. Knowing the cause of the ‘no-show’ might help 
us understand how we can further prevent this.  
A possible solution to this issue would be sending out an automatic email that both reminds the 
student of their appointment and informs them on how they could cancel their meeting with the 
student psychologists if the said meeting was no longer needed.  
 
Student-led initiatives:  
As mentioned previously, it would be unreasonable to only expect solutions from those coming 
to you with problems. We want to stress that the different student bodies should not be 
responsible for improving mental health at our university. Recently, especially due to the 
ongoing pandemic, we have seen many different student-led initiatives, whether it is the study 
associations or some students using social media to the best of their abilities to help other 
students in need. These student-led initiatives are beneficial to some. However, students are not 
trained professionals that are capable of providing such services.  
Additionally, these student-led initiatives further highlight the lack of solid support provided by 
the UvA. The support system for students is currently failing and needs radical improvements. 
 
 
 The corona pandemic has been challenging for both students, teachers and staff. However, this 
pandemic has exentiuated the indaquacy of the support system that the university has. This has 
been an ongoing issue for several years, and it needs to be terminated. Action is long overdue. 
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Now is the time to recognise the past mistakes and failures, learn from them and improve the 
system.  
 
 
Geacht College van Bestuur, 
 
  Zoals we in eerdere discussies hebben vastgesteld, is mentale gezondheid een cruciaal en 
uitdagend onderwerp voor alle studentenraden, of het nu gaat om de Centrale Studentenraad 
(CSR) of de Facultaire Studentenraad (FSR). In het licht van deze moeilijkheid hebben we 
gemerkt dat - vooral in het afgelopen jaar - de pandemie paradoxaal genoeg het belang en de 
uitdagingen van geestelijke gezondheid heeft geaccentueerd en tegelijkertijd geïntensiveerd. Dit 
realiserend, kunnen wij, als vertegenwoordigers van het studentenorgaan, toegeven dat we het 
moeilijk hebben om de studenten te vertegenwoordigen over het onderwerp geestelijke 
gezondheid. In zo'n cruciale periode voor de ondersteuning en vertegenwoordiging van 
studenten op het gebied van geestelijke gezondheid, voelen we ons niet voldoende toegerust 
om de complexe kwesties en uitdagingen aan te pakken die tijdens de pandemie naar voren zijn 
gekomen of, beter gezegd, zijn geïntensiveerd. Om dit probleem aan te pakken, schrijven wij 
deze brief om de zorgen en moeilijkheden te belichten waarmee wij als studentenraad te maken 
hebben gehad op het gebied van geestelijke gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam 
(UvA).  
 
Communicatie: 
Wij willen ons ongenoegen uiten over het huidige gebrek aan communicatie tussen de relevante 
partijen bij het medezeggenschap met betrekking tot het onderwerp geestelijke gezondheid.  
De CSR en FSR'en worden zelden betrokken bij werkgroepen of initiatieven die de mentale 
gezondheid van studenten zullen verbeteren. We zouden ons moeten richten op het 
samenwerken, met verschillende vertegenwoordigers van het medezeggenschap, om een 
langetermijnplan op te stellen om de mentale gezondheid van de studenten aan onze 
universiteit te verbeteren.  
Hoe graag we ook enquêtes zouden willen houden over de psychische problemen van 
studenten, we hebben niet zo'n groot bereik als andere partijen zoals het CBO. Daarom zouden 
de studentenraden meer informatie moeten krijgen van het bestuur en het CBO over de 
statistieken van het welzijn van studenten aan onze universiteit, zoals statistieken uit de 
UvAcare-enquêtes. Dit zal ervoor zorgen dat wij, als studentenvertegenwoordigers, accurate 
informatie hebben over waar studenten onze hulp bij nodig hebben.  
 
Institutionele verandering + Corona pandemie: 
We willen het belang van institutionele verandering benadrukken. Geestelijke gezondheid is 
een belangrijke kwestie die verband houdt met alle facetten van de dagelijkse ervaring van een 
student binnen de universiteit.  
De pandemie heeft de relevantie van geestelijke gezondheid voor studenten verder benadrukt. 
We moesten plotseling overschakelen op online onderwijs, en we zagen een onmiddellijk 
negatief gevolg van online onderwijs. Toen dit echter eerder ter sprake kwam, besloot het CvB 
zich te richten op statistieken van hoge cijfers van studenten als een valse opmerking over hoe 
goed studenten het hebben gedaan. Een dergelijke reactie resulteerde in een mentaliteit van 
kijken naar de cijfers in plaats van naar de daadwerkelijke studenten. De cijfers zijn misschien 
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hoog, maar dat betekent niet dat het moreel hoog is. Velen voelen zich ongemotiveerd, eenzaam 
en uitgeput. Velen hebben slaaptekort en zijn voortdurend gestrest of angstig door de hoge 
werklast die van hen wordt verwacht. Velen moeten jongleren met hun studie en tegelijkertijd 
zichzelf financieel volledig onderhouden.  
Hoezeer de pandemie deze problemen ook heeft geaccentueerd, het is van cruciaal belang op te 
merken dat ze niet nieuw en onbekend zijn. In plaats daarvan heeft de pandemie de geestelijke 
gezondheid op de voorgrond van de gedachten van de mensen gebracht.  
Bovendien moet geestelijke gezondheid niet slechts door één instantie worden bekeken, maar 
door elke instelling aan de universiteit.  
De UvA benadert geestelijke gezondheidskwesties door middel van workshops en 
bewustwordingscampagnes [eens per jaar], waarbij eenmalige oplossingen worden geboden 
aan studenten zonder dat ze bereid zijn om hen te helpen hun problemen bij de wortel aan te 
pakken. En ook al zouden velen hiervan kunnen profiteren, door de planning van deze 
evenementen kan een groot deel van de studentenpopulatie deze niet bijwonen vanwege 
externe verantwoordelijkheden, zoals parttime banen. We moeten het hele jaar door 
systematisch steun verlenen aan studenten. We moeten luisteren naar hun klachten en hen het 
gevoel geven dat ze gehoord worden. We mogen er niet voor terugschrikken oplossingen en 
voorstellen te overwegen die de manier waarop onze universiteit is opgezet, fundamenteel op 
de helling zetten. 
We willen ook benadrukken dat het belangrijk is de huidige systemen die we hebben, zoals het 
8-8-4-systeem, te heroverwegen. Wij vinden het belangrijk dat er tussen de blokken een pauze 
voor de studenten wordt ingelast. Dit kan worden bereikt door de huidige systemen te wijzigen, 
hetgeen wordt aangemoedigd en ook noodzakelijk is.   
 
Sociale activiteiten: 
Sinds het begin van het studiejaar heeft het medezeggenschap voortdurend een beroep gedaan 
op de Centrale Studentenraad om sociale activiteiten voor te stellen die studenten met elkaar 
zouden verbinden als onze primaire rol binnen het thema geestelijke gezondheid. Niet alleen 
vinden wij dit zeer uitdagend, zeker in deze specifieke onfortuinlijke tijden waarin wij ons 
moeten houden aan beperkingen van overheidswege, maar wij zijn ook van mening dat 
dergelijke taken onze vaardigheden en mandaten als studentenvertegenwoordigers te boven 
gaan. Het zou onredelijk zijn om alleen oplossingen te verwachten van degenen die met 
problemen naar je toe komen.  
 
Lange wachttijd voor studentenpsychologen:  
Na verschillende discussies en brainstormsessies met de vertegenwoordigers van verschillende 
FSR'en zijn we tot de conclusie gekomen dat een van de belangrijkste huidige problemen de 
wachttijd is voor overleg met de studentenpsychologen. Dit is voornamelijk te wijten aan het 
gebrek aan studentenpsychologen aan onze universiteit. We zagen een tijdelijke toename van 
het aantal studentenpsychologen toen de vraag hoog was. Dit resulteerde in een onmiddellijke 
verkorting van de wachttijd. Toen de vraag echter afnam, merkten we dat het aantal 
studentenpsychologen ook afnam. Hierdoor liep de wachttijd weer op. Een dergelijke 
inconsistentie tussen de vraag en het aanbod is contraproductief en zelfs schadelijk voor de 
reputatie en integriteit van de geestelijke gezondheidszorg aan onze universiteit.  
Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is het aannemen van meer vaste 
studentenpsychologen. We moeten voortdurend een bepaald aantal studentenpsychologen 
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hebben dat een plotselinge toename van de vraag soepel kan opvangen, zodat de wachttijd kort 
is. Deze toename van het aantal studentenpsychologen aan onze universiteit zal alle studenten 
ten goede komen. 
Daarnaast geloven wij in het creëren van een duidelijk en solide ondersteuningssysteem dat het 
belang van studieadviseurs als "frontlinie" benadrukt. Wij zijn van mening dat de 
studieadviseurs meestal het eerste aanspreekpunt zijn bij problemen waar studenten mee te 
maken kunnen krijgen. Daarom willen wij studieadviseurs een essentiële opleiding geven, zodat 
zij voldoende instrumenten in handen hebben om te herkennen welke studenten onmiddellijk 
hulp nodig hebben. Tegelijkertijd zullen deze trainingen de studieadviseurs ook beter in staat 
stellen om kleinere problemen aan te pakken die minder urgent zijn. Aangezien de 
studieadviseurs als "frontlijn" zullen fungeren, kunnen zij de werklast van de 
studentenpsychologen verlichten door de minder dringende problemen aan te pakken, wat 
resulteert in een verkorting van de wachttijd. Wel willen we nogmaals benadrukken dat we het 
probleem bij de wortel moeten aanpakken. Het uitrusten van de studieadviseurs met de nodige 
middelen om de studentenpsychologen bij te staan, mag noch het doel noch de norm zijn aan 
onze universiteit. Het kan fungeren als een tijdelijke maatregel totdat we over voldoende 
studentenpsychologen beschikken.   
Tijdens onze eerdere gesprekken met Kim van Gennip, het hoofd van de afdeling 
Studentendecanen en Studentenpsychologen, werd ons verteld dat er een probleem is van 'no-
show'. Blijkbaar is er een aanzienlijk aantal studenten dat niet komt opdagen voor hun 
afspraken met de studentenpsychologen. Wij zijn van mening dat er ook meer aandacht zou 
moeten zijn voor de vraag waarom studenten niet op hun afspraken verschijnen. Als we de 
oorzaak van de 'no-show' kennen, kunnen we misschien beter begrijpen hoe we dit verder 
kunnen voorkomen.  
Een mogelijke oplossing hiervoor is het versturen van een automatische e-mail die de student 
herinnert aan zijn afspraak en hem informeert over hoe hij zijn afspraak met de 
studentenpsychologen kan afzeggen als de afspraak niet meer nodig is.  
 
Initiatieven van studenten:  
Zoals eerder gezegd, zou het onredelijk zijn om alleen oplossingen te verwachten van degenen 
die met problemen naar u toe komen. We willen benadrukken dat de verschillende 
studentenorganen niet verantwoordelijk zouden moeten zijn voor het verbeteren van de 
geestelijke gezondheid aan onze universiteit. De laatste tijd hebben we, vooral door de 
aanhoudende pandemie, veel verschillende door studenten geleide initiatieven gezien, of het nu 
de studieverenigingen zijn of sommige studenten die naar hun beste vermogen sociale media 
gebruiken om andere studenten in nood te helpen. Deze door studenten geleide initiatieven zijn 
nuttig voor sommigen. Studenten zijn echter geen opgeleide professionals die in staat zijn om 
dergelijke diensten te verlenen.  
Daarnaast benadrukken deze studentinitiatieven het gebrek aan goede ondersteuning door de 
UvA. Het ondersteuningssysteem voor studenten schiet momenteel tekort en behoeft radicale 
verbeteringen. 
 
 
 De coronapandemie is een uitdaging geweest voor zowel studenten, docenten als personeel. 
Deze pandemie heeft echter de ontoereikendheid van het ondersteuningssysteem dat de 
universiteit heeft, versterkt. Dit probleem is al jaren aan de gang en moet worden opgelost. Er 
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had al veel eerder actie moeten worden ondernomen. Nu is het tijd om de fouten en 
mislukkingen uit het verleden te erkennen, ervan te leren en het systeem te verbeteren.  
 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Nina Hol 
Voorzitter van de Centrale Studentenraad 2020-2021 

~ 


