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reactie op het advies van de FSR betreffende studentenpsychologen 

Geachte leden van de Studentenraad, 

Hierbij reageer ik op het ongevraagd advies van de raad van I juli 2019 over studentpsychologen. In 
het advies doet de raad drie voorstellen waarmee de studentenpsychologen, zo stelt de raad, beter 
kunnen functioneren: het invoeren van inloopspreekuren, vervanging van het huidige 
aanmeldsysteem en (part time) aanwezigheid van studentenpsychologen in het Science Park. 

Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op. De organisatie van het werk van de 
studentenpsychologen is een taak van de afdeling StudentenServices, dat is een onderdeel van de 
organisatie van de Uv A dat valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De 
afdeling StudentenServices heeft wel overleg met de faculteiten over de dienstverlening, maar de 
faculteiten hebben geen zeggenschap over de onderwerpen die de raad in het advies aansnijdt. 
Daarmee is het voor mij niet goed mogelijk de raad toezeggingen over de organisatie van het werk 
van de studentenpsychologen te doen. 1k heb me wel verdiept in het onderwerp en het besproken met 
een aantal bij dit onderwerp betrokkenen. 

De Centrale Studentenraad heeft een advies van gelijke strekking aan het College van Bestuur 
uitgebracht. Over dat advies en over het werk van studentenpsychologen is al geruime tijd overleg 
tussen het CvB, de CSR en de betreffende afdeling gaande. In verschillende overleggen wordt 
gesproken over de inzet en de organisatie van het werk van de studentenpsychologen. Die 
overleggen zijn de aangewezen plaats om over dit onderwerp te discussiëren. 
Ik heb de zorgen van de FSR en de voorstellen uit het advies gedeeld met het hoofd van de afdeling 
Studentenpsychologen. Zij heeft laten weten bekend te zijn met deze ideeën en die ook geregeld met 
de CSR te bespreken. Ik heb er vertrouwen in dat op die manier wordt gewerkt aan een zo optimaal 
mogelijke ondersteuning van studenten die dat nodig hebben. 
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Desgevraagd hebben de studieadviseurs van de FNWI laten weten dat zij de in het advies geschetste 
problematiek rond wachttijden en aanmelding herkennen. De studieadviseurs zijn echter geen 
voorstander van inloopspreekuren op het Science Park. In het overleg tussen de afdeling 
studentenpsychologen en de studieadviseurs wordt wel verder over dit onderwerp gesproken om zo 
de beschikbaarheid van de studentenpsychologen en de organisatie van hun werk te optimaliseren. 

Ik hoop de raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

prof. dr. P.H. van Tienderen, 
decaan 
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