
 

 

 

Dear Executive Board, Dear Geert, Karen & Jan, 
 

Via this unsolicited advice, the CSR 21/22 would like to inform you about their formal opinion and 
advice on the issue of student mental health and wellbeing. In the previous years, mental health and 
student wellbeing have often been central topics in the Central Student Council as they have been 
playing a big role in the general discourse at the University. Deteriorating young people’s and 
especially students’ mental health has been researched and brought to the attention in research and the 
media, and the situation has only gotten worse throughout the Covid pandemic (e.g. RIVM, 2019; van 
Teeffelen, 2021). 
 
In the past years, ideas and policies have been proposed both by the UvA and by the student councils. 
However, no changes have been made that actually noticeably improved the situation, or at least we, 
and students that have talked to us, do not feel like the mental health support has gotten better. 
Additionally, many of the proposed policies were mostly there to fight the symptoms (e.g. increasing 
the student psychologist waiting times) rather than figuring out the root causes and fixing these 
instead. We as the CSR feel quite stuck and do not know how to continue or what policies to 
concretely propose in order to better student wellbeing, mostly because none of the proposals from 
the past year seemed to have worked out, but also because we do not actually know what has already 
been tried out, what projects are out there, and how students exactly evaluate and view these existing 
resources. 
 
Thus, we propose to take a different approach, which is to assess the situation of student wellbeing 
and mental health and the extent and different perspectives at the University of Amsterdam more 
generally by conducting a research report. This report should then provide the basis for developing 
new policy proposals with clear goals and objectives for improving student (mental) wellbeing.  
 
This report should include a professional assessment of the current state of students mental health at 
the University of Amsterdam, including the exact issues students struggle with, and to what extent, as 
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well as a summary of potential causes. This should be compared to other universities in the 
Netherlands or in Europe to be able to judge the results properly. 
Then, there should be an analysis and evaluation of the existing services for mental health care at the 
UvA, for example, UvA care, the student psychologists or the mental health week, but also student 
initiatives like All Ears, or similar ones, if they exist. If evaluations on those should already exist, 
those should be summarized and included in the report, in order to collect all information in one place 
for once.  
 
Further, through surveys or focus groups, it should be identified what students are missing in regards 
to mental health care at the UvA, and what initiatives or services they would like to see in the future. 
It should also be looked into what other universities are offering or doing to improve students’ mental 
health. 
 
The results of the above research should then be used to formulate goals and objectives, together with 
a realistic timeline, to improve student mental wellbeing at the UvA, and create and propose policies 
and initiatives to achieve these goals. We think that this could be the key to solving at least some of 
the issues that contribute to the deterioration of student mental health, in a more sustainable and 
successful manner, working towards long term solutions rather than quick symptom fixes. The exact 
planning of this report should be in collaboration or at least communication with students as well as 
staff.  
 
In prior conversations, the following counterarguments have been proposed, which I want to quickly 
address and get out of the way: 
 
Firstly, conducting such research is not the job of the student council, and neither is coming up with 
concrete policy proposals (even though this has been demanded multiple times in the past), as we 
neither have the time, nor the resources for this, and we are an advising and not an executive body at 
the University. 
 
Secondly, there are no such reports already existing, at least not with the same comprehensiveness 
and depth as what we are proposing. We want to achieve a report that presents the full picture and 
situation of student mental health at the UvA, thus needs to focus on different perspectives and 
aspects, as proposed above. If parts of our proposed research already exist, those can be included in 
the report, but we want all such resources collected in one place. Additionally, as a side note, finding 
reports and resources on mental health on the UvA website is extremely difficult, and mostly 
unsuccessful, which is another issue that could be worked on.  
Lastly, we are aware that this is a timely and not necessarily cheap proposal, however, the UvA has 
the resources for this, as we have determined in the budget and NPO conversations, and should use 
these resources on such an important project. Improving the mental health of students should be a 
central focus of the University, as good mental health provides the basis for study success, and we 
were content after it was confirmed to us that it is a big focus in the university budget as well. 
Additionally, similar reports have been conducted on other important topics, for example the ‘Let’s 
do Diversity’ report, or the ‘Study Success’ reports, proving the feasibility of such a project. 
 
Thus, we do not see any significant obstacles that stand in the way of our proposal, and we are asking 
the Executive Board to thoroughly consider this idea, and initiate the necessary research as soon as 
possible, but preferably before the end of this academic year.  
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We hope that we have informed you sufficiently and we are looking forward to receiving your 
response. 
 
Yours sincerely,  
 
 
Kind regards, 

 
Manish Jhinkoe-Rai 
Voorzitter CSR 21|22 

~ 
 
Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 
 

Via dit ongevraagde advies wil de CSR 21/22 u graag op de hoogte brengen van hun 
formele mening en advies over de kwestie van de geestelijke gezondheid en het welzijn van 
studenten. In de afgelopen jaren zijn geestelijke gezondheid en studentenwelzijn vaak centrale 
thema's geweest in de Centrale Studentenraad, omdat ze een grote rol speelden in het algemene 
discours op de universiteit. De verslechterde geestelijke gezondheid van jongeren en vooral 
studenten is onderzocht en onder de aandacht gebracht in onderzoek en de media, en de 
situatie is gedurende de Covid-pandemie alleen maar erger geworden (o.a. RIVM, 2019; van 
Teeffelen, 2021). 

 
De afgelopen jaren zijn er zowel door de UvA als door de studentenraden ideeën en beleid 

voorgesteld. Er zijn echter geen veranderingen doorgevoerd die de situatie daadwerkelijk 
merkbaar hebben verbeterd, of in ieder geval hebben wij, en studenten die met ons hebben 
gesproken, niet het gevoel dat de geestelijke gezondheidszorgondersteuning beter is geworden. 
Bovendien waren veel van de voorgestelde beleidsmaatregelen er vooral om de symptomen te 
bestrijden (bijv. het verlengen van de wachttijden bij studentenpsychologen) in plaats van de 
onderliggende oorzaken te achterhalen en deze in plaats daarvan te verhelpen. Wij als CSR 
voelen ons behoorlijk vastzitten en weten niet hoe we verder moeten of welk beleid we 
concreet moeten voorstellen om het studentenwelzijn te verbeteren, vooral omdat geen van de 
voorstellen van het afgelopen jaar leek te hebben gewerkt, maar ook omdat we eigenlijk niet 
weten wat er al is uitgeprobeerd, welke projecten er zijn, en hoe studenten deze bestaande 
middelen precies evalueren en bekijken. 

 
Daarom stellen we voor om een andere aanpak te kiezen, namelijk om de situatie van 

studentenwelzijn en geestelijke gezondheid en de omvang en verschillende perspectieven aan 
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de Universiteit van Amsterdam meer in het algemeen in kaart te brengen door het uitvoeren 
van een onderzoeksrapport. Dit rapport moet vervolgens de basis vormen voor het ontwikkelen 
van nieuwe beleidsvoorstellen met duidelijke doelen en doelstellingen voor het verbeteren van 
het (geestelijk) welbevinden van studenten.  

 
Dit rapport dient een professionele beoordeling te bevatten van de huidige stand van 

zaken met betrekking tot de geestelijke gezondheid van studenten aan de Universiteit van 
Amsterdam, inclusief de precieze problemen waar studenten mee worstelen, en in welke mate, 
alsmede een overzicht van mogelijke oorzaken. Dit moet worden vergeleken met andere 
universiteiten in Nederland of in Europa om de resultaten goed te kunnen beoordelen. 

 
Vervolgens zou er een analyse en evaluatie moeten komen van de bestaande voorzieningen 

voor geestelijke gezondheidszorg aan de UvA, bijvoorbeeld UvA care, de studentenpsychologen 
of de week van de geestelijke gezondheidszorg, maar ook studenteninitiatieven als All Ears, of 
vergelijkbare initiatieven, als die er zijn. Als daar al evaluaties over bestaan, moeten die worden 
samengevat en in het rapport worden opgenomen, om alle informatie een keer op één plek te 
verzamelen.  

 
Verder moet door middel van enquêtes of focusgroepen worden vastgesteld wat studenten 

missen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg aan de UvA, en welke initiatieven of 
diensten zij in de toekomst graag zouden willen zien. Ook moet worden gekeken naar wat 
andere universiteiten aanbieden of doen om de geestelijke gezondheid van studenten te 
verbeteren. 

 
De resultaten van het bovenstaande onderzoek zouden vervolgens gebruikt moeten 

worden om doelen en doelstellingen te formuleren, samen met een realistische tijdslijn, om het 
mentale welzijn van studenten aan de UvA te verbeteren, en beleid en initiatieven te creëren en 
voor te stellen om deze doelen te bereiken. Wij denken dat dit de sleutel zou kunnen zijn tot het 
oplossen van ten minste enkele van de problemen die bijdragen aan de verslechtering van de 
mentale gezondheid van studenten, op een meer duurzame en succesvolle manier, waarbij 
gewerkt wordt aan lange termijn oplossingen in plaats van snelle symptoomoplossingen. De 
precieze planning van dit rapport moet in samenwerking of op zijn minst in overleg met zowel 
studenten als personeel gebeuren.  

 
In eerdere gesprekken zijn de volgende tegenargumenten naar voren gebracht, die ik snel 

wil behandelen en uit de weg wil ruimen: 
 
Ten eerste is het doen van dergelijk onderzoek niet de taak van de studentenraad, evenmin 

als het komen met concrete beleidsvoorstellen (ook al is dit in het verleden meerdere malen 
geëist), aangezien wij hier noch de tijd, noch de middelen voor hebben, en wij een adviserend 
en geen uitvoerend orgaan van de universiteit zijn. 

 
Ten tweede bestaan dergelijke verslagen nog niet, althans niet met dezelfde uitvoerigheid 

en diepgang als wat wij voorstellen. Wij willen komen tot een rapport dat het volledige beeld en 
de situatie van de geestelijke gezondheid van studenten aan de UvA weergeeft, en moeten ons 
dus richten op verschillende perspectieven en aspecten, zoals hierboven voorgesteld. Als delen 
van het door ons voorgestelde onderzoek al bestaan, kunnen die in het rapport worden 
opgenomen, maar we willen al deze bronnen op één plek verzameld hebben. Daarnaast is het 
vinden van rapporten en bronnen over geestelijke gezondheid op de website van de UvA erg 
moeilijk, en meestal niet succesvol, wat nog een punt is waar aan gewerkt zou kunnen worden.  

 
Tot slot zijn we ons ervan bewust dat dit een tijdig en niet per se goedkoop voorstel is, 

maar de UvA heeft de middelen hiervoor, zoals we hebben vastgesteld in de gesprekken over de 
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begroting en de NPO, en zou deze middelen moeten gebruiken voor zo'n belangrijk project. Het 
verbeteren van de mentale gezondheid van studenten zou een centraal aandachtspunt van de 
universiteit moeten zijn, aangezien een goede mentale gezondheid de basis vormt voor 
studiesucces, en we waren content nadat ons was bevestigd dat dit ook een groot 
aandachtspunt is in de universiteitsbegroting. Daarnaast zijn er soortgelijke rapporten 
uitgebracht over andere belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld het 'Let's do Diversity' rapport, 
of de 'Studiesucces' rapporten, die de haalbaarheid van een dergelijk project bewijzen. 

 
Wij zien dus geen noemenswaardige obstakels die ons voorstel in de weg staan, en vragen 

het College van Bestuur dan ook om dit idee grondig te overwegen, en zo snel mogelijk, maar 
liefst voor het einde van dit academisch jaar, het nodige onderzoek in gang te zetten. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Manish Jhinkoe-Rai 
Voorzitter CSR 21|22 

~ 
 


