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1. Inleiding 

Om de effecten van de COVID-19 pandemie te beperken voor onderwijs en onderzoek is het 

Nationaal Programma Onderwijs opgezet.  Voor de Erasmus Universiteit bieden de middelen de 

mogelijkheid om studenten beter te faciliteren zodat studenten ten eerste weer het gevoel krijgen bij 

een universiteit te horen, ten tweede dat ze eventuele studievertraging in kunnen lopen en ten derde 

bieden de middelen extra mogelijkheden om studenten mentaal te kunnen ondersteunen, als dat nodig 

is. Tevens biedt de regeling de mogelijkheid voor tijdelijke onderzoekers om hun onderzoek af te 

ronden. 

Dit stuk informeert alle betrokkenen over: waar gaan de middelen NPO naartoe, voldoet de Erasmus 

Universiteit daarmee aan de eisen vanuit OCW en op welke wijze geven we iedereen inzicht in de 

opbrengsten voor studenten en wetenschappers tot en met 2024. Leidend zijn hierbij de eisen die de 

kaderregeling aan de bestedingen stelt. 

In de volgende paragraaf wordt allereerst de urgentie toegelicht; wordt ingegaan op hoe de eisen van 

de kaderregeling worden vertaald binnen de Erasmus Universiteit en wordt inzage gegeven hoe de 

middelen zullen worden besteed.  

 

2. Beschrijving van urgentie 

Studenten en het onderwijs hebben meest aanwijsbaar geleden onder de COVID-19 pandemie. 

Allereerst heeft COVID-19 impact gehad op hun studiekeuze en studieloopbaan. Meer studenten 

hebben gekozen om te gaan studeren, waarbij de groei in studenten in de masteropleiding in het 

collegejaar 2020/2021 het grootst was. 

   
2019 2020 

bachelor 7.678 7.829 

master 5.867 7.187 

Pre-master 802 1.007    

 

Studenten in het eerste jaar bachelor kwamen vanuit een situatie waarin het onderwijs grotendeels op 

afstand had plaatsgevonden.  Voor bachelor studenten waren eindexameneisen aangepast aan de 

veranderde omstandigheden. Dit had gevolgen voor hun studieloopbaan. Het leidde in 2020/2021 niet 

zozeer tot groter uitval, maar – mede door aanpassingen in de normen van het bindend studie advies – 

stroomden meer studenten door naar hun tweede jaar met een studie achterstand.  

 

Op dit moment is nog niet goed te voorspellen in welke mate de groei van afgelopen academisch jaar 

zich zal voortzetten, maar het is zeer aannemelijk dat zowel het aantal bachelor- als master studenten 

stijgt tussen de 5 en 10 procent. Wat daarbij opvalt in de studieloopbaanpaden is het aantal studenten 

dat van studie wisselt en/of dat zich opnieuw voor het eerste studiejaar bachelor inschrijft. De groei in 

de bacheloropleiding ontstaat niet alleen door nieuwe instroom, maar wordt mede veroorzaakt door 

studenten die vertragen. Dit is afwijkend met eerdere trends, en is naar alle waarschijnlijkheid een 

direct gevolg van de Covid 19 pandemie. 

 

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar het welbevinden van 

studenten. Alhoewel berichten over het studiesucces niet duiden op een grootschalige uitval of 

achterblijvend studiesucces, kopten de kranten  ‘Studenten zijn eenzamer, gestresster en maken zich 
grote zorgen over hun kansen op de arbeidsmarkt’ (Trouw in 2020).   De Erasmus Universiteit voerde 

zelf onderzoek uit onder studenten dat andere onderzoeksresultaten (Fruewirth, Biswas & Perreira 

2021) bevestigde. Studenten aan de Erasmus Universiteit – met name Nederlandse studenten – 

voelden zich eenzamer of zelfs zeer eenzaam (47.09% van studenten die deelnamen aan de 

StudentMonitor 2020/2021).  Verder gaf ongeveer eenzelfde hoeveelheid studenten aan in een meer 

dan gemiddelde of ernstige depressie te verkeren.  
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Gesprekken die we aanvullend met onze studenten voerden, leerden dat een grote focus op presteren 

en succesvol studeren, in combinatie met studenten die de wegen niet kennen om over hun problemen 

en uitdagingen te overleggen, leiden tot problemen bij onze studenten. De gevolgen van de Corona-

maatregelen hebben deze processen versterkt. De NPO-middelen worden ingezet om het welzijn van 

studenten te bevorderen en negatieve effecten (studievertraging en hiaten in de vooropleiding) op te 

lossen.  

 

3. Toepassing kaderregeling NPO (mei 2021) voor de Erasmus Universiteit 

De kaderregeling NPO  is gericht op onderwijs en kent een apart deel voor onderzoek.  Hieronder 

lopen we puntsgewijs de regeling langs 1 en geven gelijk aan hoe de regeling wordt uitgelegd bij de 

Erasmus Universiteit. Uitgangspunt is dat er geen aanvullende beleidskaders worden ontwikkeld als 

deze niet nodig zijn vanuit de context van de Erasmus Universiteit.  

3a. Kaderregeling Onderwijs 

 Focus ligt om student en studiesucces te bevorderen 

De Erasmus Universiteit zet NPO gelden in om studievertraging bij studenten die is ontstaan door de 

coronamaatregelen te remediëren en verder te voorkomen. Daarbij ligt er een focus op studiesucces, 

maar ook op goede informatievoorziening over het onderwijs en goede condities om met extra 

begeleiding en extra toetsmogelijkheden achterstand in te lopen.   

 

 We zetten in op 6 hoofdthema’s 

We besteden de NPO middel op alle 6 thema’s. De focus ligt op primaire besteding in 2021 en 2022, 

met een uitloop voor het kalenderjaar 2023. We investeren in:   

A. Maatregelen die te maken hebben met de verhoogde instroom van studenten  

De groei van studenten in 2020 en de verwachte groei van studenten in 2021 maakt het nodig 

om meer docenten, tutoren, mentoren en studiebegeleiders aan te stellen.  

 

B. Compensatie collegegelden (in verband met halvering van het collegegeld) 

Studenten hoeven dit jaar niet het volle pont te betalen voor hun studie. De middelen ter 

compensatie worden via de lump sum verdeeld aan de faculteiten, zoals normaal ook gebeurt.  

 

C. Extra handen in de klas  

Het is goed dat de subsidiemaatregel voor extra staf in de klas wordt gehandhaafd. Dit 

betekent dat er extra staf wordt aangesteld bij faculteiten om de groepen kleiner te kunnen 

houden.  

 

D. Acties die ingaan op in- en doorstroom & welzijn van studenten 

Dit is het belangrijkste aandachtspunt in de besteding van de middelen. Op basis van de 

uitgangssituatie is het belangrijk om in te zetten op extra ondersteuning in de leeromgeving, 

als vooral ook: versterken van de weerbaarheid van studenten.  

 

E. Extra stage mogelijkheden voor co assistenten van het Erasmus Medisch Centrum  

Het Erasmus MC zal middelen inzetten om studenten die hun co schappen nog moeten lopen, 

te faciliteren.  

 

F. Maatregelen voor onderzoekers in tijdelijke dienst die vertraging hebben opgelopen in hun 

onderzoek 

                                                           
1 Je vindt alle brondocumenten het makkelijkst op: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/21/bestuursakkoord-npo-mbo-ho 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/21/bestuursakkoord-npo-mbo-ho
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Vanuit overleg op landelijk niveau zijn middelen gekomen voor onderzoekers met een 

tijdelijke aanstelling die door COVID-19 hun onderzoek zagen vertragen of stop moesten 

zetten. Zij krijgen extra tijd om hun onderzoek af te ronden.  

 

 

Voor alle maatregelen die gericht zijn op het onderwijs voor wat betreft in/doorstroom en welzijn, 

maken we gebruik van de voorstellen die OCW heeft meegegeven in  bijlage 1 ‘’Keuzelijst met 
acties’’  (alhoewel die niet verplichtend door het ministerie worden voorgesteld als uitwerking van de 

kaderregeling).  Niet alle onderwerpen uit deze lijst zijn van toepassing op de Erasmus Universiteit. 

Wij hebben de passende thema’s geselecteerd:  
 

Onderwerp 1: soepele in- en doorstroom van studenten 

Onderwerp 2: welzijn en sociale binding met de opleiding2 

 

De lijst opgenomen in dit plan onder bijlage 1 geeft een kort overzicht van alle projecten die de 

komende 2 jaar zullen worden uitgevoerd. Iedere faculteit heeft samen met de medezeggenschap 

plannen gemaakt waarin ook is afgesproken hoe de resultaten worden gemeten en wanneer een doel 

succesvol behaald is volgens alle betrokken partijen.  

 

 In overleg met medezeggenschap 

De tijdsdruk om de plannen te vormen was hoog, zeker in de context van de afronding van een 

academisch jaar dat in het teken stond van Corona. Alle voorgenomen plannen en bestedingen zijn 

besproken met de medezeggenschap als onderdeel van de instemming op de hoofdlijnen van de 

begroting. Dat heeft te maken met het primaire recht dat in de kaderregeling is opgenomen voor de 

medezeggenschap: deze geeft instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting.  

 

Met het oog op de snelle besteding van de middelen, maakt de Erasmus Universiteit verder gebruik 

van de mogelijkheid die in artikel 2 wordt genoemd om details van de uitwerking van de maatregelen 

met de nieuwe Universiteitsraad te bespreken. Dat is heel praktisch: de nieuwe leden in centrale en 

decentrale medezeggenschap zijn verantwoordelijk zijn voor het monitoren van de bestedingen 

conform artikel 3 van dit bestuursakkoord.  

 

En, alhoewel de medezeggenschap instemming heeft op hoofdlijnen, hebben we voor onderdeel D een 

uitgebreidere dialoog gevoerd. Alle leden van de medezeggenschap hebben invloed gehad op het wat 

en het hoe van de plannen en worden periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang.  

 

 We verdelen de middelen primair volgens het interne allocatiemodel  

De Erasmus Universiteit krijgt M€  49,8. Deze middelen worden – zoals gebruikelijk - toegevoegd 

aan de rijksbijdrage. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door het aantal ingeschreven studenten 

per 1-10-2020.3  

 

Voor de regeling van onderzoekers ligt dat net even wat genuanceerder. Daar gebruiken we niet de 

regels van het interne allocatiemodel, maar geven we middelen op basis van het aantal onderzoekers 

met een tijdelijk contract (zie voor de verdere uitwerking hieronder) die door COVID-19 hun 

onderzoek zagen vertragen.  

 

 Transparante verantwoording van de middelen 

                                                           
2 En uiteraard Onderwerp 4: ondersteuning en begeleiding coschappen medische opleidingen, zoals aangegeven onder E.  

 
3 Deze grondslag van toedeling geldt tevens voor de verdeling van het budget voor het Erasmus MC ten aanzien van de 

maatregelen voor de coschappen. 
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We zullen in het jaarverslag over de jaren 2021, 2022 en 2023 verslag doen over de besteding van de 

middelen. Hierbij geven we inzicht in de feitelijke besteding van de middelen conform de thema’s en 

onderwerpen zoals neergelegd in deze notitie.4  

 

Het kan zijn dat er wijzigingen optreden. Deze worden met de relevante partijen (medezeggenschap) 

besproken en deze zullen dan transparant worden weergegeven.  

 

De rapportage is zowel kwantitatief (de financiële gegevens) als kwalitatief (wat kunnen we zeggen 

van de bereikte effecten) waar dat mogelijk is5.  Voor onderdeel D: in/doorstroom en welzijn zijn 

specifieke KPI verbonden aan de doelen die zijn gesteld.  

 

Hierbij sluiten we aan bij de reguliere interne rapportagesystematiek. Dat voorkomt een ophoging van 

de interne regeldruk. Voor de middelen die te maken hebben met het welzijn van de studenten en die 

te maken hebben met de extra middelen die beschikbaar komen voor onderzoekers, vragen we wel 

aanvullende gegevens op.  

 

 Interuniversitair: samen doen, wat samen kan 

De Erasmus Universiteit neemt uiteraard deel aan inter-universitaire overleggen die worden 

georganiseerd vanuit de VSNU. In deze overleggen wordt afgestemd over: monitoring en control, 

inrichting van de plannen van het onderwijs, onderzoek, hr en stages en specifiek binnen het 

onderwijs: studentenwelzijn.  

 

Op deze manier worden goede ideeën uitgewisseld en kunnen de universiteiten ook gezamenlijk acties 

oppakken om de gevolgen van de Corona te beperken.  

 

Specifiek wordt ingezet op interuniversitaire samenwerkingsagenda’s outreach en wellbeing. De 
initiatieven zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van deze notitie. Op basis van onze uitgangssituatie, 

focussen we op preventie om te voorkomen dat studenten gevoelens van eenzaamheid, burn-out en 

depressie ervaren. Hier ligt de nadruk op het versterken van de weerbaarheid.  

 

  

                                                           
4 Conform artikel 6 zullen separate rapportages over de besteding van de NPO-middelen worden gedeeld op verzoek van het 

ministerie in het najaar van 2021, voor- en najaar 2022 en voorjaar 2023.  
5 Voor de compensatie college geld wordt uitsluitend financieel gerapporteerd.  
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2b. Kaderregeling Onderzoek6 

Conform artikel 4 is het totaal te besteden bedrag voor de Erasmus Universiteit M€ 13.7 (inclusief 
Erasmus MC).   

 

Dat wordt als volgt besteed:  

 2021 2022 

Erasmus Universiteit 1.759.333 1.759.333 

Erasmus MC 5.105.522 5.037.041 

 

Verder hebben we met de faculteiten afgesproken dat:  

 

 Geld voor onderzoekers met een tijdelijk contract die vertraging opliepen 

De Erasmus Universiteit zet de middelen voor onderzoek in ten behoeve van onderzoekers die:  

a) In het bezit zijn van een tijdelijk contract; 

b) En die vertraging hebben opgelopen in hun onderzoeksactiviteiten. 

Zo voorkomen we dat belangrijke onderzoeken niet kunnen worden afgerond en ondersteunen we de 

onderzoekscarrière van onze wetenschappers.  

 

 Faculteiten zijn hier primair aan zet 

Middelen voor onderzoek worden opgenomen in de jaarlijkse begroting van de Erasmus Universiteit. 

Ze zijn onderdeel van de instemming van deze begroting op hoofdlijnen. Omdat faculteiten aan zet 

zijn om de middelen te besteden, verwijzen we voor de specifieke inzichten per faculteit naar de 

begroting van de faculteit. Dat geeft het beste inzicht.  De middelen die in een bepaald jaar niet benut 

worden, mogen buiten het jaar resultaat gehouden worden, om in een toekomstig jaar (uiterlijk 2024) 

benut te worden.  

 

 Het geld moet naar de wetenschappers gaan 

Met faculteiten is afgesproken dat het geld voor onderzoek wordt uitgegeven aan:   

(a) Salarissen 

(b) Aanvullende kosten: 

 Materiele zaken die direct samenhangen met het afronden van onderzoek 

 Faciliteiten die direct samenhangen met het afronden van onderzoek 

 Opleiding en begeleiding van de wetenschappers die vertraging opliepen 

 Overige kosten die samenhangen met het verlengen van de aanstelling van die 

wetenschappers: zoals verzekeringen, conferentiebezoeken, etc.  

 

De kosten die gemaakt worden, komen direct ten goede aan de wetenschappers in tijdelijke dienst en 

faciliteren hen bij het afronden van hun onderzoek. Structurele kosten (zoals afschrijvingen) zullen 

dus niet worden opgevoerd.   

 

Het is belangrijk om te vermelden dat – mochten de middelen ook nodig zijn in 2023 en 2024 – deze 

middelen kunnen worden doorgeschoven. Maar, faculteiten moeten dan wel kunnen aangeven dat de 

middelen conform de aanwijzingen zoals hierboven beschreven in artikel 5 worden besteed. 

Nogmaals: de middelen blijven dus ten alle tijde direct gericht op de ondersteuning van 

wetenschappers met een tijdelijk contract die de vertraging in hun onderzoek aan het inlopen zijn.  

 

 Transparante verantwoording 

                                                           
6 In de bijlage gegeven bij het bestuursakkoord d.d. 21 mei 2021 is als bijlage opgenomen: 

‘’Steunprogramma voor het herstel en perspectief onderzoekers’’. Hierin staan separate aanwijzingen 
opgenomen voor onderzoek.  
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Conform artikel 9 doet de Erasmus Universiteit verslag van de besteding van de middelen in de 

jaarverslagen over 2021, 2022 en 2023. In 2023 zal een eindevaluatie plaatsvinden.  Iedere faculteit 

laat zien hoe wordt voldaan aan de eisen zoals hierboven aangegeven en tekstueel wordt toegelicht 

welke effecten de middelen hebben gehad op het inlopen van de achterstanden in het onderzoek.  

 

Net zoals bij onderwijs,  monitort de Erasmus Universiteit de bestedingen voor onderzoek middels de 

interne rapportagesystematiek en worden de gegevens opgenomen in het jaarverslag en aanvullend ter 

beschikking gesteld aan het onderzoeksbureau dat door de minister zal worden aangesteld. De privacy 

van wetenschappers is hierbij geborgd omdat de rapportage (ook vastgelegd in de kaderregeling) niet 

herleidbaar is op het niveau van de wetenschapper, of zelfs op niveau van de instelling of faculteit.  

 

We delen alle informatie over de bestedingen van de onderzoeksmiddelen met het ministerie. Hierbij 

is uiteraard de privacy van iedereen gewaarborgd.   

 

4. Aanvullende beleidsuitgangspunten NPO voor onderwijs 

De uitdaging bij de bestedingen voor onderwijs is, dat ze parallel lopen aan een uitgebreid innovatie 

programma voor onderwijs en studentenwelzijn. Dat bedraagt tussen de 15 en 16M. De 

investeringsthema’s zijn: de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student gericht op o.a. 

vaardigheden; het persoonlijk welzijn van de student; leren gericht op impact maken in de 

buitenwereld en online en personalized leren. Verder investeren we nog middelen in inclusiviteit en 

diversiteit en heel specifiek: outreach naar aankomende studenten in de regio die als eerste in hun 

familie aan de Erasmus Universiteit komen studeren.  

 

Op basis van de interne besprekingen met alle betrokkenen (zie hoofdstuk 4) , hebben we daarom een 

aantal uitgangspunten opgesteld die specifiek met deze context van de Erasmus Universiteit te maken 

hebben. De Erasmus Universiteit wil voorkomen we dat doelen van besteding van de NPO gelden niet 

aansluiten bij deze bestaande projecten of dat deze dubbelen met bestaande bestedingen. Doel is om 

de middelen NPO – alhoewel deze incidenteel zijn – structureel te verbinden met het verbeteren van 

het onderwijs. Daarnaast mogen investeringen in NPO niet uitgaan van uitgangspunten die strijdig 

zijn met het huidige investeringsprogramma.  

 

1. Investeringen die faculteiten doen om de verhoogde instroom te faciliteren: 

a. Sluiten aan op de ambitie om kleinschalig onderwijs te bieden voor studenten; 

b. Geven extra mogelijkheden om aan studenten feedback te geven op het leerproces; 

c. Maken het mogelijk om extra onderwijs te organiseren voor studenten die vanuit het 

voorgezet onderwijs bij onze universiteit zijn begonnen met specifieke achterstanden 

omdat het onderwijs in hun laatste jaar op de middelbare school anders is gelopen dan 

normaal. 

d. Worden in samenhang met andere universiteiten uitgevoerd, waar mogelijk.  

De regeling ‘’Handen in de Klas’’ is daarbij een aanvullende regeling die extra docenten 

vrijmaakt.  

 

2. Investeringsplannen die gericht zijn op in- doorstroom en welzijn van studenten: 

a. Sluiten aan bij het thema ‘’Welzijn’’ van ons investeringsprogramma zoals hierboven 

aangegeven. Het programma welzijn versterkt de zorgketen; zet in op preventie; 

maakt mentaal welzijn bespreekbaar en zorgt ervoor dat studenten zich beter 

thuisvoelen op de campus. Het programma versterkt het studentensucces en maakt 

studenten meer weerbaar.  Als extra NPO middelen worden ingezet,  wordt duidelijk 

aangegeven wat de extra investering gaat opleveren bovenop de reeds bestaande 

investeringen; 

b. Richten zich op de verdere versterking van preventie van mentale problemen bij 

studenten en richten zich op het versterken van ‘’studentsucces’; 
c. Doelen voor aanvullende NPO plannen worden bepaald op basis van een nulmeting 

en worden concreet en meetbaar uitgewerkt; 
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d. Activiteiten worden evidence based onderbouwd; 

e. Voor middelen die op facultair niveau of centraal niveau worden gebruikt, heeft de 

medezeggenschap ook inhoudelijk instemmingsrecht. Het is van evident belang dat 

studenten in de medezeggenschapsgeledingen mee kunnen denken en adviseren op de 

plannen die direct impact hebben op het welzijn en studiesucces van hun collega-

studenten. 

f. Worden in samenhang met andere universiteiten uitgevoerd, waar mogelijk.  

 

3. Monitoring en Control: 

a. Vindt in principe plaats binnen de regulier interne rapportage cyclus van de Erasmus 

Universiteit zodat: 

- Faculteiten rapporteren op basis van gedane uitgaven 

- Met een toelichtende tekst over het effect van de investeringen, waar 

nodig 

- En zijn zo ingeregeld dat extra verantwoordingslast (en 

samenhangend: kosten daarvan) zoveel mogelijk wordt vermeden 

b. Ten aanzien van investeringen die in-doorstroom en welzijn van studenten, als ook 

het inhalen van achterstanden van onderzoekers met een tijdelijke aanstelling: 

- Geven de faculteiten voor het gedeelte onderwijs op projectniveau 

verantwoording aan de medezeggenschap over aanleiding, doel, 

activiteiten en bestedingen teneinde de interne dialoog met de 

medezeggenschap te faciliteren en te kunnen dienen als onderlegger 

voor externe rapportages aan ministerie en belanghebbende 

stakeholders; 

- Geven de faculteiten op het niveau van onderzoek op hoofdlijnen aan 

hoeveel is besteed. Hierbij leggen zij intern uitleggen hoe de 

middelen samenhangen met maatregelen voor medewerkers in 

tijdelijke dienst.  

c. Bij de regeling ‘Handen in de Klas’ gelden aanvullende richtlijnen. Deze worden 
meegenomen in de periodieke rapportage en verantwoording.  
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5. Proces tot stand komen bestedingen NPO Erasmus Universiteit 

Er was maar weinig tijd om de plannen te vormen. De procedures zijn desalniettemin zorgvuldig 

ingeregeld binnen de tijd die beschikbaar was (mei – september 2021). Het College van Bestuur heeft 

ten tijde van de totstandkoming van het Bestuursakkoord de directeuren Academische Zaken en 

Corporate Planning en Control verzocht inhoudelijke coördinatoren aan te wijzen om een universiteit 

brede afstemming te organiseren. Er is een beleid coördinator voor financieel beleid en control 

aangesteld en er is een beleid coördinator voor onderwijs en onderzoek aangesteld. Zij hebben een 

projectplanning opgesteld die is gedeeld met College en Decanen en die is gedeeld met alle 

faculteitsbesturen. 

 

Het proces is daarbij als volgt uitgewerkt: 

a. College van Bestuur en Decanen hebben ingestemd met een advies ten aanzien van de 

bestedingsroute en hoe deze verder uit te werken met alle betrokkenen. In lijn daarmee zijn de 

hierna volgende acties ondernomen.  

b. Faculteitsbesturen is gevraagd om een eerste visie op de besteding van de middelen neer te 

leggen in de reguliere bilaterale consultaties met het College van Bestuur in de maanden mei 

en juni 2021,  

c. De regeling en voorwaarden vanuit het ministerie zijn gedeeld en besproken zodra deze 

definitief waren,  

d. Ten aanzien van onderwijs zijn – op basis van beleidskader 3.1 en 3.2 hierboven – aanvullende 

projectactiviteiten ontwikkeld: 

a. Er heeft een kwantitatieve en kwalitatieve nulmeting plaatsgevonden onder studenten 

van alle faculteiten. Hiertoe zijn er inhoudelijke gesprekken op het thema in-

doorstroom en studentenwelzijn gevoerd met alle faculteiten; 

b. Resultaten hieruit zijn besproken met de faculteiten en vormden de aanleiding voor 

planvorming in overleg met de medezeggenschap van de verschillende faculteiten; 

c. Op basis van een werkconferentie tussen faculteiten, medewerkers van studenten 

services en het programma Wellbeing is bepaald welke onderwerpen op facultair 

niveau en welke onderwerpen op institutioneel niveau zouden worden uitgewerkt. 

d. Op basis van gesprekken met de faculteitsbesturen en hun medezeggenschapsraden zijn 

alle maatregelen inhoudelijk besproken met de medezeggenschap en ingestemd 

voorafgaande aan het zomerreces. 

e. In het zomerreces heeft op basis van adviezen vanuit de werkconferentie planvorming 

plaatsgevonden voor activiteiten op centraal niveau, inclusief de afstemming met 

initiatieven tussen de universiteiten op vergelijkbare thema’s.  
 

Het proces samengevat in onderstaand schema: 

 

Gremium Afstemming 

Bestuur 

 

 

Beleidskader, monitoring en uitwerking van de plannen: 

- College van Bestuur 

- College van Decanen 

- Faculteitsbesturen  

Medezeggenschap Conceptplannen voor thema D en hoofdlijnen begroting thema A,B,C,E,F. 

- Overleg met delegatie Universiteitsraad Kwaliteitsafspraken vanuit de 

Universiteitsraad (thema D) 

- Overleg op basis van open uitnodiging met een brede vertegenwoordiging vanuit de 

Universiteitsraad (volledige regelijng) 
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- Medezeggenschap of facultair niveau bij alle faculteiten 

Planvorming consultatie in-

doorstsroom en welzijn 

- Studieadviseurs, decanen en psychologen (E&S) 

- Studentenvertegenwoordiging Welzijn Universiteitsraad 

- Focusgroepen per faculteit over in/doorstroom en studentenwelzijn 

- Gesprek met vice decanen onderwijs per faculteit 

- Overleg Vice Decanen onderwijs over probleemstelling en richting uitwerking van de 

plannen 

Academische Zaken - Directeur Academische Zaken 

- Coördinerend Beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie 

- Programmaleider en Academisch Leider Studentenwelzijn 

- Hoofd afdeling Studentzaken 

- Directeur Community voor Leren en Innoveren 

Finance & Control - Directeur Corporate Planning en Control 

- Hoofd Financieel Beleid 

- Hoofd afdeling Control 

Marketing & 

Communication 

- Directeur M&C 

- Coördinator VO-HO 

Human Resources - Hoofd Policy Staff HR (Extra hulp in de klas en bestuursakkoord onderzoek) 

- Jurist Policy Staff HR 

- Beleidsmedewerker Policy Staff  

Faculteiten - Decaan 

- Vice Decaan Onderzoek 

- Vice Decaan Onderwijs 

- Directeur Bedrijfsvoering 

- Coordinerend beleidsmedewerker 

- Faculteitsraad 

 

Aan de hand van deze gesprekken zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het bestedingsplan en zijn 

de knelpunten verhelderd waarmee studenten en docenten als gevolg van de COVID-19 pandemie 

worden geconfronteerd.  
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6. De begroting NPO van de Erasmus Universiteit samengevat (2021-2022) 

De besteding van de NPO-middelen voor 2021, 2022 (met uitloop mogelijk naar 2023) is opgenomen 

in de begroting van de Erasmus Universiteit.7  Wat dat per thema betekent voor de begroting van de 

faculteit, is in onderstaande tabel opgenomen.8   

Bij de meeste posten is opgenomen dat het incidentele middelen betreft. Als de middelen op zijn, 

houden de plannen ook op. Maar, zoals in paragraaf 5 is genoemd: het doel is uiteraard om acties uit 

te voeren die ook op de langere termijn nut hebben voor studenten.  

 

5a. NPO middelen voor Faculteiten 

 

 

 

 

 

5b. NPO middelen voor de centrale organisatie van de Erasmus Universiteit 

Volgens het interne allocatiemodel van de Erasmus Universiteit wordt een deel van de middelen 

gebruikt om kosten te compenseren die op centraal niveau worden gemaakt. Die vallen uiteen in drie 

onderdelen: middelen besteed aan het onderwijs aan meer studenten; middelen die de halvering van 

het collegegeld compenseren en middelen die op basis van intern beleid extra worden ingezet om het 

welzijn van studenten te bevorderen (zie hoofdstuk 4 hierna).  

A) Verhoogde instroom van studenten 

Het opleiden van meer studenten leidt ook tot extra kosten voor de ondersteunende diensten, 

bijvoorbeeld aan extra personeel waarvoor de afdeling HR meer werk moet verrichten. 

Conform het allocatie model zijn op het thema verhoogde instroom, dus ook budgetten 

vrijgemaakt voor de diensten.  

                                                           
7 Erasmus Perspectives, p. 19 
8 Bij verhoogde instroom is opgenomen dat het hier om ‘’structurele middelen’’ gaat. De toevoeging structureel betekent dat 
de middelen verhoogde instroom leiden tot een  ophoging van budgetten die regulier verbonden zijn met de verhoogde 

instroom van studenten. Hieruit worden alle kosten ondergebracht die te maken hebben met het goed onderwijs bieden aan 

de student. Bij een verhoogde instroom betekent dit: meer mentoren, docenten, toetsafnames, et cetera.  
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Ten aanzien van de middelen die naar de Algemene Bestuursdienst zijn gegaan, hebben 

College en Decanen afgesproken dat de nadruk moet liggen op studenten welzijn, op basis 

van de urgentie zoals deze in paragraaf 2 werden beschreven. Deze ambitie is getoetst bij de 

universiteiten in het land en met name met de Caring Universities. Daar blijkt een 

gelijkgerichte ambitie te zijn om studenten meer weerbaar te maken; aandacht voor 

persoonlijk welzijn normaal en bespreekbaar te  maken en vroeg te interveniëren om mentale 

problemen te voorkomen.  

 

De urgentie rondom het welzijn van studenten aan de Erasmus Universiteit, alsmede de wens 

om aan preventie te werken heeft geleid tot (1) een algemeen intern aandachtspunt en tot  (2) 

een richtlijnen voor de besteding van de middelen ABD voor wat betreft de NPO.  

1) Algemene Richtlijn 

Het is belangrijk dat faculteiten in de toekomst bij de 

inrichting van hun onderwijsprocessen nadrukkelijker 

aangeven wat de te verwachten effecten op het welzijn van 

de studenten zullen zijn. In het kader van een brede portfolio 

analyse van alle onderwijsprogramma’s  wordt hier in Q3 
een inventarisatie van gemaakt die in Q3/Q4 van 2021 wordt 

besproken. We voeren hierover een gesprek met de 

medezeggenschap centraal/decentraal en bepalen hoe we dit 

aandachtspunt verder uitwerken.   

 

2) Met behulp van de NPO middelen wordt in 2021 en 2022 

verder gewerkt aan online preventie om – parallel aan de 

meer studentgerichte aanpak in het gedeelte in en doorstroom 

(hieronder)  – meer direct te werken aan evidence based 

vroeg preventie. We doen dit in  afstemming met het 

consortium van Caring Universities, die – net als de Erasmus 

Universiteit – studenten in een vroeg stadium weerbaarder 

willen maken.   

 

B) Naast algemene middelen zoals hierboven beschreven, krijgt de ABD ook aanvullend 

middelen op het thema  ‘In- doorstroom en studentenwelzijn’, net als de faculteiten. Hiervoor 

worden activiteiten ontwikkeld (zie hfd. 7)  die het welzijn van studenten verder versterken en 

die de activiteiten van de faculteiten aanvullen.  

 

 
 

 

7. Actieplannen Erasmus Universiteit om studie- en studentsucces en het welzijn 

te bevorderen 

 

Allocation of money (in €) 

ABD

4. In- and Throughflow  and W ellbeing 

Incidental             2021 621.264          

Incidental             2022 465.948          
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Hieronder wordt toegelicht hoe – op basis van een nulmeting – faculteiten en de centrale universiteit 

in- doorstroom en het welzijn van de studenten bevorderen (thema D, zie paragraaf 3). De centrale 

plannen worden ter stemming voorgelegd in de Universiteitsraad 2021-2022 in haar eerste 

vergadering.  

 

6.a. Nulmeting 

Documenten  

 Appendix D Student Monitor General Report 2020 

 Appendix E Overall rapport focusgroepen, juni 2020.  

 

Om een goed beeld te krijgen van investeringen die nodig zijn op het thema ‘in- doorstroom en 

welzijn van studenten’ werd in het tweede kwartaal van 2021 onder studenten van de Erasmus 

Universiteit het (mentaal) welzijn van de studenten onderzocht (Student Wellbeing Monitor). 

Ongeveer 10 procent van de totale populatie vulde de vragenlijst in.  De uitkomsten van de dit 

onderzoek stemmen tot een zekere mate van ongerustheid. Alhoewel 60 procent van de studenten zegt 

tevreden te zijn met hun leven en 70 procent van de studenten zich thuis voelt aan de Erasmus 

Universiteit, heeft naar schatting tussen de 50 en 70 procent van alle respondenten die de vragenlijst 

invulden, last van een boven gemiddeld niveau van stress klachten, angstklachten, problemen met 

eenzaamheid en depressie. 

De uitkomsten van de studenten monitor zijn in mei en juni besproken in focusgroepen per faculteit, 

samengesteld uit studenten, leden van de medezeggenschap en stafleden. Dat leverde een aanvullende 

gegevens op die universiteit breed kunnen worden opgepakt. Studenten gaven aan dat er in het 

onderwijs aan de Erasmus Universiteit meer ruimte moet komen voor studentsucces in plaats van 

studiesucces en dat er meer en betere informatie nodig is over mogelijkheden die een student helpen 

bij de persoonlijke ontwikkeling.   

Op basis van de gesprekken werd geconcludeerd dat (1) de informatie voor studenten over hulp bij 

problemen bij studie en welzijn beter moet worden aangeboden, (2) dat het daarnaast nodig is om 

stafleden beter te trainen in het begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling van studenten gericht op 

persoonlijk welzijn; (3) dat het nodig is om het aantal psychologen uit te breiden en (4) dat het 

tegelijkertijd nodig is om hard te werken aan het voorkomen van problemen bij studenten door in het 

onderwijs adequaat in te gaan op het welzijn van studenten. Niet alleen door in het onderwijs meer 

ruimte in te bouwen voor het welzijn van de student, maar vooral ook om gerichte interventies te 

ontwikkelen om studenten zich beter bewust te maken hoe studenten er in een vroeg stadium voor 

zorgen mentaal ‘fit’ te blijven. Studenten wachten te lang voor ze hulp inroepen omdat er nog altijd 

een groot taboe ligt op het inroepen van hulp.  

6.b. Extra activiteiten in/doorstroom en studentenwelzijn in het kader van NPO bij 

faculteiten9 

De nulmeting leidde tot een aanscherping en verdere onderbouwing van het lopende 

investeringsprogramma in studentenwelzijn.  10 Er is samen met faculteiten gekeken welke acties extra 

konden worden ingezet met de aanvullende middelen vanuit de NPO. Elke faculteit heeft een eigen 

plan gemaakt waarvan hieronder in de tabel de rode draad kort wordt weergegeven. Faculteiten 

                                                           
9 Documenten die intern worden gedeeld met de medezeggenschap:  Overzicht van de facultaire en centrale bestedingen, 

waarbij faculteitsraden zeggenschap hebben op de facultaire middelen en de universiteitsraad op de centrale investeringen en 

tevens het instemmingsrecht uitoefent op de begroting van de instelling.  

10 De Erasmus Universiteit heeft een investeringsprogramma voor studentenwelzijn ter grootte van 440k in het kader van de 

investeringen die voortkomen uit de Kwaliteitsafspraken. 
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hebben de verwachting uitgesproken dat studenten door een afwijkend leerarrangement in de 

afgelopen anderhalf jaar achterstanden hebben opgebouwd. We hebben gezien dat het nodig is om 

studenten meer te verbinden met hun leeromgeving, op basis van de nulmeting.  

Onderwerp 1: soepele in- en doorstroom van studenten in de facultaire context 

Instroom Overzicht activiteiten  Monitor 

Onboarding Het bieden van extra kennismakings 

activiteiten waardoor op een kleinere 

schaal intensiever kan worden 

kennisgemaakt bij alle faculteiten. 

Iedereen werkt dit punt uit op een manier 

die past bij faculteit.  

Aantal activiteiten 

Studenttevredenheid 

Bestedingen 

Doorstroom Overzicht activiteiten Te zien in?  

Studiebegeleiding Het uitbreiden van studieadvies 

capaciteit en het verbeteren van de 

toegankelijkheid door betere informatie.  

Personele Inzet 

 Het geven van extra training en/of 

ondersteuning om studievertraging te 

voorkomen/te verhelpen.  

Aantal activiteiten 

Personele Inzet 

 Het instellen van een buddysysteem of 

andere vormen van persoonlijke 

begeleiding 

Buddy’s 

Aantal begeleiders 

 Het inzetten van instrumenten die 

studenten beter inzicht geven in de 

studievoortgang 

Implementatie systeem 

Kwalitatieve rapportage 

(Final) Assessment Extra begeleiding en extra pogingen Personele Inzet 

Aantal herkansingen extra 

Didactische 

begeleiding 

Inzetten van extra docent capaciteit op 

basis van de maatregel ‘’Handen in de 
Klas’’ 

Personele inzet conform 

rapportage HR 

Organisatiekosten Het inzetten van extra student 

assistenten. 

 

 

 

 

 

Onderwerp 2: Welzijn en sociale binding van studenten in de facultaire context 

 

Welzijn Wat doen we?  Te zien in? 

Sociale Binding/Sense 

of belonging 

Extra sociale activiteiten of het 

uitbreiden van bestaande activiteiten 

zodat studenten elkaar beter leren 

kennen, bv. rondom kennismaking, 

studeren en afstuderen. In sommige 

gevallen krijgen studenten bij 

faculteiten een budget waarbij ze zelf 

de keuze hebben welke activiteiten ze 

organiseren. In een aantal gevallen is 

inclusiviteit expliciet in de doelen 

meegenomen.  

Aantal activiteiten 

Personele Inzet 

 

 

 

Lees verder in bijlage 1 aan het einde van dit samenvattend plan om een inzicht te krijgen in de 

investeringen op beide onderwerpen bij de faculteiten.  
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6.c. Aanvullende activiteiten in/doorstroom en studentenwelzijn in het kader van NPO op 

centraal niveau van de Universiteit 

 

Document: 

Promoting student wellbeing on institutional level, NPO plan (juli 2021) 

 

Prioriteiten op basis van de nulmeting zijn vergeleken met de voorgenomen investeringsplannen van 

de faculteiten op het punt van in- doorstroom en welzijn vanuit zowel de middelen 

kwaliteitsafspraken op basis van de kwaliteits- en innovatie kalender van de Erasmus Universiteit op 

het thema welzijn, als de extra investeringen op basis van NPO. In een werksessie zijn de plannen van 

faculteiten op basis van de nulmeting en de urgenties in aanvullende acties op het centrale niveau van 

de universiteit besproken. Dit leidde tot de volgende lijst van aandachtspunten:  

 

1) We gaan werken aan een betere informatie over voorzieningen die studenten kunnen 

gebruiken om zich te ontwikkelen en om problemen te voorkomen.  

Het huidige ‘Are you Okay’ – platform wordt verbeterd en er wordt een betere voorlichting 

tijdens de Eureka-week gegeven.   

 

2) We zetten instrumenten in om het onderwijsklimaat voor studenten verder te verbeteren. Dat 

doen we door een student community op universiteitsniveau verder uit te bouwen door aan te 

sluiten bij UniLife. 

 

3) We zetten snel in op zorg voor studenten die in de problemen zijn geraakt. We stellen meer 

psychologen en coaches aan om de wachttijden terug te dringen. 

 

4) We werken extra aan expertise ontwikkeling en training:  

Versterken van trainingen voor psychologen, et cetera op de punten die aangeven.  

 

5) We verbinden ons met het consortium van universiteiten (Caring University) met als specifiek 

oogmerk vanuit de expertise van de Erasmus Universiteit: preventie van mentale problemen 

van studenten.  

 

De Academic Lead en Programmamanager Student Wellbeing hebben gezamenlijk met de directeur 

Student Services hierop een plan ontwikkeld dat hieronder kort in de tabel wordt aangegeven en dat 

als bijlage (Appendix B, en Appendix C begroting)  beschikbaar is. Dit plan is besproken met 

faculteiten en door hen van feedback voorzien. De feedback is meegenomen in de ontwikkeling van 

dit plan.   

 

Verbinding met de interuniversitaire intiatieven 

Wat nog belangrijk is om te vermelden is, dat het plan is afgestemd op de acties die in landelijke 

verband worden ondernomen door de gemeenschappelijke universiteiten. Deze plannen worden 

definitief per 30 september 2021, maar in hoofdlijnen worden de onderwerpen hieronder samengevat. 

Bij de onderstreepte onderwerpen is de Erasmus Universiteit coördinerend aanspreekpunt.  

 

 

1. Communityvorming studenten 

Kennisdeling over community vorming en de implementatie van de unilife app om sociale 

cohesie te bevorderen. 

 

2. E-health modules studenten 

Het ontwikkelen van een programma ‘Gezonde Boel’ en de ontwikkeling van evidence based 
E-Health preventie, mede in het kader van Caring Universities. 
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3. Trainingen studenten 

Gericht op weerbaarheid, sociale veiligheid en suïcidepreventie met een aparte training voor 

vertrouwenspersonen in studentorganisaties.  

 

4. Trainingen staf 

De onderwerpen moeten hier nog worden bepaald. Voor de Erasmus Universiteit worden hier 

alleen kosten in rekening gebracht voor overleg en afstemming, omdat deze activiteit al een 

onderdeel vormt van de investeringen vanuit de Kwaliteits- en Innovatie Agenda in het kader 

van de middelen kwaliteitsafspraken.  

 

5. Informatievoorziening begeleidingsketen 

Hierbij gaat het vooral om kennisdeling o.a. over ervaring van digitale hulpverlening in de 

vorm van apps, zoals die van de universiteit Utrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De activiteiten uit het Promoting student wellbeing on institutional level, NPO plan (juli 2021) dat is 

bijgevoegd als appendix B zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 

 

 

Onderwerp Activiteiten Te zien in (afgerond in hele 

getallen in K)  

Outreach (preventie)  Op basis van de feedback in de 

nulmeting investeren we in een centraal 

fysiek Informatiepunt als 

aanvulling/verbetering op het huidige 

‘Are you okay out there’. Studenten 
krijgen beter informatie waar ze terecht 

kunnen met hun vragen.  

266 

Sense of Belonging 

(preventie) 

Unilife is een bestaande app waar 

studenten laagdrempelig zelf activiteiten 

kunnen aanmaken zodat ze elkaar beter 

en sneller kunnen ontmoeten. De kosten 

zijn voornamelijk licentie kosten en een 

klein deel betreft organisatiekosten. Dit 

project is ook onderdeel van 

interuniversitaire afstemming.   

 

 

135  

 Verder uitbreiden van activiteiten 

studieverenigingen met aandachtspunt 

voor inclusiviteit. Hierbij wordt 

57 
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aangesloten op interuniversitaire 

activiteiten zoals 

weerbaarheidstrainingen en opleiden van 

vertrouwenspersonen binnen 

studieverenigingen.   

Extra Zorg 

(interventie) 

Student Psychologen en Counsellors om 

de wachttijden voor studenten te 

bekorten.  

424 

 

Expertise en 

Kennisdeling 

(externe partnerships) 

Docententrainingen en dan de inter 

universitaire afstemming van het 

programma.  

 

De scholing wordt al betaald uit andere 

middelen o.a. middelen 

kwaliteitsafspraken).  

14 

State of the Art CU 

(data en research) 

Toegang tot en bijdragen aan evidence 

based interventies gericht op mentaal 

welzijn. Dit gebeurt in de context van 

Caring Universities en hier ligt de 

nadruk op preventie en – deels – online 

interventies.  

132 

 

8. Subsidieregeling Extra Handen in de Klas 

De subsidieregeling extra handen in de klas biedt aanvullende mogelijkheden om staf aan te stellen 

die docenten ontzorgt; extra begeleiding geeft aan studenten en de kleinschaligheid helpt te borgen. 

Op basis van een schatting betekent dit voor de Erasmus Universiteit in de komende twee jaar: 

 

 
 

Faculteit toelichting Bedrag

ESPhil Aantal personen: 2 structureel, 3 

incidenteel.  0,2 fte student assistent en een 

verhoging van 0,2 fte is bij de welzijnsofficer 

doorgevoerd

36.842                

ESHPM Tutoren 104.026              

ESSB Inzet van extra tutoren voor o.a. 

nakijkwerk. Student assistenten om 

docenten te ondersteunen bij het verzorgen 

van onderwijs. 

210.218              

RSM Studentassistenten 8,5 fte voor het 

ondersteunen bij onderwijsactiviteiten.

424.711              

ESE 2,4 fte worden ingezet voor 

onderwijsactiviteiten. 

303.408              

Erasmus MC Tijdelijke verhoging van dienstverbanden en 

aanstelling van tijdelijke 

onderwijsondersteuning, waaronder 

tentamen surveillance.

734.681              

ESL Extra student assistenten tbv 

onderwijsondersteuning

242.726              

ESHCC Extra student assistenten tbv 

onderwijsondersteuning

110.527              
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9. Coschappen Erasmus Medisch Centrum 

NPO middelen € 1.117.779 zijn bedoeld om de vertraging van de studie van medische studenten op te 

lossen. Door de coronacrisis ziet het medisch wetenschappelijk onderwijs specifiek voor studenten 

Geneeskunde een toename van vertraging van de studie van ongeveer twee tot vier maanden. 

Hiervoor zijn enkele redenen toe te wijzen: (1) er is een toename van de wachttijd vóór de coschappen 

(deze groep heeft de bachelor reeds afgerond, maar kan nog niet aan de master starten), en (2) 

nagenoeg alle coschappen hebben tijdens de eerste lock-down stilgelegen. Vanwege het fysieke 

karakter van dit type onderwijs, was vertraging onoverkomelijk. Op dit moment zien de opleidingen 

ook problematiek rondom het aanbieden van voldoende patiënt-contactmomenten bij coschappen. Dat 

is door het afschalen van de reguliere zorg veel lastiger te organiseren. Dit zorgt voor moeilijkheden 

met het behalen van de leerdoelen per coschap en daarmee het afronden ervan. Het is belangrijk, 

zeker nu tijdens deze crisis, dat studenten in de zorg zoveel mogelijk nominaal afstuderen en de 

arbeidsmarkt betreden. Vanwege de verscheidenheid in regio’s, de mogelijkheden die dat biedt voor 

coschappen, de couleur locale en keuzes die er gemaakt zijn in het curriculum, kiezen de opleidingen 

voor een verschillende set aan mogelijkheden om de vertraging in te lopen. 

 

Om de studievertraging ten aanzien van coschappen te beperken en weg te werken, kunnen 

instellingen kiezen uit onder andere de volgende aanvullende acties: 

 Het creëren van extra coschapplaatsen, middels: 

1. Nieuwe plekken waar een coschap kan plaatsvinden (bijv. Sociale Geneeskunde, 

verpleeghuizen, wijkteams, of huisartsen). 

2. In het lopende programma, door de coschapplekken bij bestaande locaties te vergroten. 

3. Inbouwen van longitudinaal coschap, waardoor meer ruimte in huidige coschapplaatsen 

ontstaat. 

 Het creëren van extra (keuze)onderwijs in de opleiding, middels: 

4. Stages bij relevante zorgpartijen, zoals een zorgverzekeraar, of zorginstelling. 

5. Meer plekken voor wetenschappelijke stages creëren aan voorkant masteropleiding. 

6. Extra inhaalonderwijs organiseren voor tandheelkunde, om klinische (en voorbereidende) 

handelingen te trainen. 

 Digitale oplossingen voor uitbreiden mogelijkheden om patiëntcontact te vergroten, middels: 

7. Digitale poli’s van specialisten bijwonen. 
8. Virtual clinic/digitale applicaties/e-learning/e-scenario’s om fysieke coschappen 

inhoudelijk te ondersteunen. 
 

Keuze van de opleiding Geneeskunde van het Erasmus MC: 

In het voorjaar 2020 heeft een cohort coschappers niet kunnen starten met de coschappen. Dit betrof 

het tweede instroommoment van 2020 en in totaal 72 studenten. Verder bleek het aantal studenten dat 

in 2021/2022 mee wilde doen aan de loting voor een coschapplaats sterk verhoogd te zijn. Om de 

wachttijd niet onaanvaardbaar hoog te laten oplopen was het nodig om tijdelijk meer studenten in de 

coschappen toe te laten. Omdat het Erasmus MC in de jaren 2017 – 2020 ook te maken had met 

verhoogde instroom in de coschappen vanwege de toenmalige curriculum vernieuwing lagen er 

afspraken met de Erasmus MC afdelingen en met de affiliërende ziekenhuizen om instroom in de 

coschappen op een verantwoorde manier te kunnen verhogen met inachtneming van naleving van de 

leerdoelen. Van die afspraken is gebruik gemaakt om verantwoord en snel de instroom in de 

coschappen gedurende tenminste twee jaar met in totaal 120 plaatsen te verhogen.   

Beschikbaar gesteld voor de jaren: 2021, met mogelijkheid van uitloop naar 2023 

Berekening van extra kosten: 
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Voor alle instroommomenten in de master Geneeskunde 20/21 en 21/22 geldt dat het aantal studenten 

is verhoogd van 72 naar 84. Er zijn extra kosten gemaakt voor: uitgestelde reguliere coschappen 

extern en intern; uitgestelde oudste coschappen extern en intern; uitgestelde stagevergoedingen. De 

totale begroting voor deze kosten bedraagt € 2.346.663 (zie berekening onder punt 1e en Bijlage D1). 

Hiervan valt € 1.2 miljoen onder categorie 1e, en € 1.117.779 onder deze categorie. 

 

9. Uitwerking regeling onderzoekers met een tijdelijke aanstelling 

De onderzoeksmiddelen kunnen worden benut voor verlengingen van de tijdelijke contracten van 

onderzoekers, die door Corona vertraging hebben opgelopen. De kosten zullen heel gespreid over de 

periode 2021-2024 worden gemaakt. De exacte aantallen van de verlengingen zijn op dit moment 

slechts een schatting. Op basis van de richtlijnen zoals hierboven uitgewerkt in paragraaf 3 worden 

deze middelen als volgt ingezet: 

Faculteit toelichting Bedrag 

ESPhil Minimaal 1 onderzoeker. 

Exacte aantal verlengingen van 

PhD's en post-docs wordt nog 

geïnventariseerd. 

             

133.896  

ESHPM 8 fte onderzoekers, waarbij 

rekening wordt gehouden met 

een eigen bijdrage van de 

faculteit van 100k 

             

381.110  

ESSB Naar verwachting kunnen 40 

contracten (headcount) tijdelijk 

worden verlengd  

             

611.542  

RSM Verlenging van onderzoekers 

totaal 17fte onderzoekers 

verlengd.  

             

959.180  

ESE Exacte aantal verlengingen van 

PhD's en post-docs wordt nog 

geïnventariseerd. 

             

612.802  

ISS 7,9 fte onderzoekers worden 

tijdelijk verlengd.  

             

174.147  

Erasmus MC Exacte aantal verlengingen van 

PhD's en post-docs wordt nog 

geïnventariseerd. 

       

10.142.563  

ESL Exacte aantal verlengingen van 

PhD's en post-docs wordt nog 

geïnventariseerd. 

             

403.606  

ESHCC Exacte aantal verlengingen van 

PhD's en post-docs wordt nog 

geïnventariseerd. 

             

242.383  

 

10. Monitoring en Control 

Conform de interne rapportage systematiek leggen faculteiten driemaal per jaar intern verantwoording 

af op de besteding van de middelen middels een periodeverslag dat gebruikt wordt als onderlegger 

voor de externe rapportages.  
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Hierbij zijn met faculteiten aanvullende afspraken gemaakt ten aanzien van: 

- Middelen ten behoeve van In- doorstroom en welzijn van studenten 

Projectadministratie op doel, besteding en effect van de middelen 

conform het rapportage systeem dat is opgezet voor de 

kwaliteitsafspraken.  

 

- Middelen besteed aan onderzoekers met een tijdelijk contract die 

vertraging hebben opgelopen in hun onderzoek 

Interne rapportage op headcount en een algemene toelichting op de 

effecten van de maatregel. 

 

- Middelen die besteed zijn uit hoofde van de maatregelen Extra 

Handen in de Klas. 

Interne rapportage van de afdeling HR over de uitvoering van de 

maatregel over alle faculteiten, inclusief headcount en algemeen 

overzicht van de effecten van de maatregel. 

  

- De administratieve verwerking zal via de decentrale balansposities 

lopen, zodat de verantwoording per faculteit eenvoudig te maken is. 

De faculteiten maken per onderdeel een WBS element aan, wat de 

monitoring van de kosten vereenvoudigd.  

Faculteiten verantwoorden de besteding aan hun medezeggenschap, conform de reguliere procedures 

in periodieke en jaarverslaglegging, waarbij voor de middelen in- doorstroom en welzijn van 

studenten geldt, dat deze in samenhang met de verantwoording over de middelen Kwaliteitsafspraken 

worden besproken. Op deze wijze kan de medezeggenschap goed volgen of de middelen een 

aanvulling zijn op bestaande maatregelen die in het kader van de Kwaliteits- en Innovatie agenda zijn 

genomen.  

 

11. Risico paragraaf 

Risico Mitigatie 

Onderbesteding 2021 door de late start 1. Faculteiten mogen starten met besteden 

medio augustus, mits medezeggenschap 

akkoord is 

 2. Centrale projecten NPO mogen – net als 

faculteiten – investeringen meenemen 

naar 2023. 

 3. Monitoring brengt in Q4 2021 in kaart 

welke specifieke risico’s ontstaan.  
 4. De middelen mogen op de balans 

worden geplaatst voor besteding in 

latere jaren 

Verhoging werkdruk door inzet NPO projecten 1. Met de maatregel Extra Handen in de 

Klas wordt de druk op het onderwijs 

kleiner.  

Studenten maken geen gebruik van de extra 

voorzieningen 

1. KPI en periodieke evaluatie geven aan 

of activiteiten worden gebruikt. Bij 

onderbenutting kan met 

medezeggenschap nieuwe bestemming 

worden gezocht.  
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 Extra ondersteuning van het 

leerproces van studenten bij 

in- en doorstroom 

 Studentenwelzijn  

Erasmus MC Versnelde bedrijfsvoering 

Mix’nMatch en DenI 
661 Kleinschalige 

ceremonies 

57 

 Het project richt zich op de 
persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van studenten en het 

welzijn van studenten,,  

Gebaseerd op de nulmeting 
wordt in integriteitsceremonies 

meer ruimte gemaakt voor 

sociale binding. 

Behoeftegestuurde 

laagdrempelige 

ondersteunining voor 

studenten 

246 Welzijn voor en door 

studenten 

80 

Actief benaderen van studenten en 

koppelen aan een coach, zodat 

studenten beter grip krijgen op hun 
problemen. Effecten worden in beeld 

gebracht dmv questionnaires. 

Het bevorderen van 

studentenwelzijn en verbinding 

tussen studenten van de 
verschillende opleidingen. 

Meer fysieke studieplekken 13 Sociale 

ontmoetingsplaatsen 

faciliteren 

283 

Beter ontsluiten van de 

onderwijsruimtes voor 

gemeenschappelijke studie momenten 

 Het creëren van een ruimte waar 

studenten zich thuis voelen op 

het Erasmus MC om de sociale 
cohesie te versterken.  

Verbeterde online 

leeromgeving 

  6    

Beter inrichten van een meer 

persoonlijke leeromgeving voor 
studenten en het verder afstemmen van 

online en oncampus onderwijs.  

  

ESE Extra ondersteuning van het 

leerproces van studenten bij 

in- en doorstroom 

 Welzijn voor studenten 
 

 

 In de on boarding aanbieden van extra 

onderwijs om achterstanden in te lopen 

voor bachelor en master studenten. 
Versterken van outreach dmv. 

Onboarding (Pre Academic 

Programme) en versterking pre master 
onderwijs 

In het bachelor- en master 

onderwijs aanbieden van extra 

begeleiding om het welzijn van 
studenten te bevorderen.  

 

 

 

 Guidance premaster 8  Aanbieden van extra 

cursussen gericht op 
stress, time 

management, 

uitstelgedrag. Het 

66 
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betere inzetten van 

studenten buddies.  
 Promotion Aleks (math) 6  Social Bonding B2 30 

 ME+U Tests 15   

 Guidance B2 4 
 Guidance master 3 
 Thesis supervision groups 10 
 Question hour thesis 24 
 Subtitles 240 

RSM Extra ondersteuning van het 

leerproces van studenten bij 

in- en doorstroom 

 Extra activiteiten 

gericht op het welzijn 

van de student 

 

 In het bachelor- en master onderwijs 

aanbieden van extra acties gericht op 

het versterken van de leeromgeving 
gericht op studiesucces 

 In het bachelor- en master 

onderwijs aanbieden van extra 

begeleiding om het welzijn van 
studenten te bevorderen. 

 

  (1) Online Assessement 

Support 

 

123  (4) Support 

Disability/Mental 

challenges 

99 

 (2) Onderwijscommunicatie 
(First stop Student Help 

Des, die informatie over 

onderwijs – online, on 
campus – beter ontsluit  

48  (5) Wellbeing Coach 104 

 (3) Bachelor student 

progression 
114  (6) I will meet new 

people 
30 

 (7) Extended mentoring B2 50  (8) Extra eyes and 
ears 

263 

 (9) Coordinatie 72   

   

  

ESSB Extra ondersteuning van het 

leerproces van studenten bij 

in- en doorstroom 

 Extra activiteiten 

gericht op het welzijn 

van de student 

 

 In het bachelor- en master onderwijs 
aanbieden van extra acties gericht op 

het versterken van de leeromgeving 

gericht op studiesucces 

 In het bachelor- en master 
onderwijs aanbieden van extra 

begeleiding om het welzijn van 

studenten te bevorderen. 

 

  Extra studieadvies  105  Mentorprogramma 
eerste jaars 

studenten 

125 

 Onderwijscommunicatie met 

als doel informatie beter te 

ontsluiten (1 loket) 

46  Ondersteuning 

student life 
33 

  Student Assistent Loket 29   
  Extra Herkansingen om 

studie achterstand in te 

halen 

25   

ESHCC Extra ondersteuning van het 

leerproces van studenten bij 

in- en doorstroom 

 Extra activiteiten 

gericht op het welzijn 

van de student 

 

   In het bachelor- en master 

onderwijs aanbieden van extra 

begeleiding om het welzijn van 
studenten te bevorderen. 

 

  Sense of Belonging: 

student journey 
ESHCC by means of 

a student experience 

officer who will 
organize events, 

workshops that foster 

wellbeing 
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ESHPM Extra ondersteuning van het 

leerproces van studenten bij 

in- en doorstroom 

 Extra activiteiten 

gericht op het welzijn 

van de student 

 

   In het bachelor- en master 
onderwijs aanbieden van extra 

begeleiding om het welzijn van 

studenten te bevorderen. 

191 

  Versterken student 

mentoren 
 

  Workshops stress, 
timemanagement, 

etc.  

 

  Social budget voor 
studenten 

 

  Sociale binding 
verbeteren tijdens 

ceremonies 

 

ESL Extra ondersteuning van het 

leerproces van studenten bij 

in- en doorstroom 

 Extra activiteiten 

gericht op het welzijn 

van de student 

 

 In het bachelor- en master onderwijs 

aanbieden van extra acties gericht op 
het versterken van de leeromgeving 

gericht op studiesucces 

 In het bachelor- en master 

onderwijs aanbieden van extra 
begeleiding om het welzijn van 

studenten te bevorderen. 

 

  Optimalisatie 
dienstverlening en 

communicatie 

60  Studie adviseur 
doorstroom 

120 

 Remedierende sessies:  
Extra onderwijs om 

studievertraging te 

voorkomen. 

49  Extra sociale binding 
ism studievereniging 

10 

  Studeercoaches 177   
  My Future gericht op 

persoonlijke en professione 
ontwikkelng 

30 

Esphil Extra ondersteuning van het leerproces van studenten bij in- en 

doorstroom in combinatie met extra activiteiten gericht op het 

welzijn van de student 

67 

 De faculteit intensiveert het mentorschap in studiegroepen en organiseert met hen meer sociale activiteiten. Er 

wordt actief ingezet op het bereiken van kwetsbare studenten. Verder wordt de nadruk gelegd op het wegwerken 

van studieachterstanden van specifiek bachelor 2 studenten (uitgestelde BSA).  . 
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