
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan de ministers Van Engelshoven en Koolmees 
 

 

  

 

 

  

 

Datum: 1 december 2020 Ons kenmerk: VSNU 20/094U 

Telefoon: 06-21 11 24 24 Uw kenmerk: 

E-mail: peters@vsnu.nl Bijlage(n): - 

 
Onderwerp: kabinetsbijdrage corona-werkdrukbeperking in het hoger onderwijs 

 

 

Geachte ministers Van Engelshoven en Koolmees, 

 
De druk op de medewerkers van universiteiten en hogescholen loopt in deze coronacrisis 

hoog op. Doordat het onderwijs beperkt fysiek doorgang kan vinden, moeten docenten hun 

vakken opnieuw ontwerpen, zich nieuwe online onderwijsmethoden eigen maken en 

tegelijkertijd studenten thuis en op de campus bedienen. Van ondersteunende medewerkers 

wordt extra inzet gevraagd om het hybride onderwijs mogelijk te maken en om tegelijkertijd 

de campus veilig in te richten. En voor veel onderzoekers geldt daarbij dat de combinatie van 

onderwijstaken met onderzoekstaken een stuk lastiger is geworden, aangezien de 

coronamaatregelen ook in het onderzoek voor beperkingen zorgen. 

 
Dit wordt ook door het kabinet onderkend. Zoals de minister van OCW schrijft in haar brief 

aan de Tweede Kamer over de gevolgen van COVID-19: “Het welzijn van medewerkers staat 

onder druk.” 

 
Dat het is gelukt om het onderwijs tot nu toe doorgang te laten vinden en de 

studievoortgang als regel op peil te houden, is te danken aan de enorme inzet van alle 

medewerkers van de universiteiten en hogescholen. De universiteiten en hogescholen nemen 

verschillende initiatieven om hen daarbij te ondersteunen. Zo wordt sinds de start van de 

crisis geïnvesteerd in extra ondersteuning bij het aanbieden van online onderwijs en in 

‘coronacoaches’ die de campus veilig houden. 

 
De universiteiten en hogescholen willen hier graag nog een stapje bovenop doen. Om het 

onderwijs op hoog niveau te houden en de huidige medewerkers te ontlasten, willen de 

universiteiten en hogescholen de komende periode extra medewerkers inzetten gericht op: 

 
- Ondersteuning van docenten bij het aanbieden van onderwijs. Denk hierbij aan ICT- 

ondersteuning, extra docenten, onderwijsassistenten, studentassistenten et cetera. 

- Handhaving van de regels op de campus. 
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- Aanpassing van de inrichting van de campus. 

- Alle andere gebieden waarop vanwege de coronacrisis extra inspanningen 

noodzakelijk zijn (denk aan communicatie met studenten, roostering, et cetera). 

 
We zien dat soortgelijke problemen spelen in de andere onderwijssectoren en dat in alle 

sectoren extra middelen nodig zijn om de werkdruk te verlichten. Recent besloot het kabinet 

voor po, vo en mbo deze extra middelen vrij te maken en werden zo, in de woorden van de 

ministers van OCW, “scholen en instellingen tegemoetgekomen in de extra personeelskosten 

die ontstaan door corona”. Helaas blijft financiële ondersteuning voor verlichting van de 

werkdruk van de medewerkers in het hoger onderwijs tot nu toe uit, terwijl zij te maken 

hebben met exact dezelfde problematiek. Dat valt naar de mening van de VSNU en VH niet 

uit te leggen aan de medewerkers in het hoger onderwijs en kan potentieel zelfs een negatief 

effect hebben op hun motivatie en gevoel van waardering. 

 
We zien op korte termijn twee mogelijkheden voor het kabinet om alsnog ook een bijdrage 

te leveren aan het verlagen van de werkdruk in het hoger onderwijs (inclusief een 

combinatie van deze twee, afhankelijk van de geldende voorwaarden en de reële behoeften 

van het hoger onderwijs): 

 
- Het kabinet zou kunnen besluiten tot een soortgelijke subsidieregeling als recent is 

aangekondigd voor het po, vo en mbo. Dit zou een duidelijk signaal zijn dat het 

kabinet oog heeft voor de effecten van de coronacrisis op de medewerkers in alle 

onderwijssectoren. 

- Vanuit het ‘Coronabanen’-initiatief zou een substantieel bedrag beschikbaar kunnen 

worden gesteld voor de extra medewerkers die universiteiten en hogescholen sinds 

de start van de coronacrisis hebben ingezet en nog gaan inzetten. Daarbij is relevant 

dat veel studenten in de afgelopen periode hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt en zij juist 

als student-assistent potentieel een deel van het vele op de universiteiten en 

hogescholen benodigde werk kunnen verzetten. 

 
De VSNU en VH treden graag op korte termijn in overleg met uw ministeries over de 

werkdruk op de universiteiten en hogescholen, de acties die deze instellingen (willen) 

ondernemen om die te verlagen en de manier waarop het kabinet hier een bijdrage aan kan 

leveren. 

 
Hoogachtend, 

 

 

 
Pieter Duisenberg Maurice Limmen 

Voorzitter VSNU Voorzitter Vereniging Hogescholen 

 

 




