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Gelijke kansen aan de 
Universiteit?

Op 11 april 2022 tijdens de eerste volledig fysieke bijeenkomst 
sinds de coronacrisis ging het UniversiteitsForum in gesprek 
over kansengelijkheid aan de UvA. Daarbij is gefocust op eer-
stegeneratiestudenten: studenten die als eerste in hun familie 
naar de universiteit gaan. Om de aanwezigen te introduceren in 
het thema hebben drie gastsprekers kort gepresenteerd:

Twee jaar geleden heeft Merlijn samen met collega’s bij het 
Kohnstamminstituut onderzoek gedaan naar onbedoelde on-
gelijke toegankelijkheid en selectie aan de UvA. Er is onder 
andere gekeken naar de samenstelling van de instroom in ver-
gelijking met het VWO en met andere universiteiten, maar 
ook naar de verschillen in studiesucces van studenten met 
verschillende sociaaleconomische achtergronden. De belang-
rijkste resultaten van dat onderzoek zijn bij de publicatie van 
het onderzoek al veelvuldig aan de UvA besproken, maar zijn 
opnieuw gepresenteerd bij het UniversiteitsForum als relevante 
achtergrondinformatie voor de discussies. Wat onder andere 
opvalt is dat bepaalde groepen, zoals studenten waarvan de ou-
ders een relatief laag inkomen hebben, minder succesvol hun 
studieloopbaan doorlopen dan andere studenten. Het volledige 
rapport is hier te lezen.

Dr. Merlijn Karssen

Milio van de Kamp

Zelf eerstegeneratiestudent zijnde en als docent sociologie heeft 
Milio maar al te goed begrip voor de obstakels waar je tegenaan 
loopt als je de eerste bent in je familie die naar de universiteit 
gaat. Als je je niet bewust bent van wat het betekent om eerste-
generatiestudent te zijn, dan ga je al snel denken dat al je moei-
lijkheden aan de universiteit helemaal aan jezelf liggen. Je gaat 
aan jezelf twijfelen, krijgt last van faalangst, stress en besluit 
misschien wel om toch maar met je studie te stoppen. 



Milio roept op om vooral deze studenten een hart onder de riem 
te steken en meer oog te hebben voor de obstakels waar studen-
ten mee te maken krijgen voor wie de universiteit een vreemde 
nieuwe wereld is. Als we deze studenten beter verwelkomen dan 
zullen we ook merken dat opgegroeid zijn in een niet-academi-
sche achtergrond geen zwakte is, maar juist een kracht.

Fiona Veraa

Aansluitend bij Milio benadrukt Fiona hoe belangrijk het is dat 
iedereen, maar vooral ook deze studenten zelf, zich bewust is van 
wat het betekent om eerstegeneratiestudent te zijn. Zij benoemt 
dat de meeste universiteiten en hoge scholen de problemen wel 
herkennen, maar niet verder komen dan uniforme vrijblijvende 
programma’s. Dat komt doordat men bang is om stigmatiserend 
over te komen als ze zouden uitvragen wie er wel of niet een eer-
stegeneratiestudent is. Zelf eerstegeneratiestudent, en volledig 
gelovend in het belang van bewustzijn van dat feit, bepleit ze bij 
het UniversiteitsForum dat we die angst achter ons laten en juist 
wel gericht deze studenten gaan opzoeken. Als we dat op de juiste 
manier doen dan is dat niet stigmatiserend, maar juist verster-
kend.



Deelvragen

Na de inleiding door de drie gastsprekers zijn de leden en an-
dere aanwezigen in groepen aan het werk gegaan met de onder-
staande vier deelvragen. De uitkomsten van die groepsdiscus-
sies leest u in dit verslag.

1
Hoe zorgen we ervoor dat eerstegeneratiestudenten met 
hetzelfde succes hun studieloopbaan kunnen doorlopen 
als de andere studenten? 
Hoe voorkomen we uitval van eerstegeneratiestudenten 
in het eerste jaar van de opleiding?

2Zouden verplichte sensitiviteitstrainingen voor docen-
ten, studieadviseurs etc. terecht zijn? Zo ja, over wat 
voor sensitiviteit hebben we het dan precies?

3
Moeten we bij de aanpak van de sociaaleconomische 
toegankelijkheid van de universiteit inzetten op unifor-
me programma’s of zouden we juist doelgroepgericht te 
werk moeten gaan? 
Als het tweede de voorkeur heeft, zijn we dan ook voor 
registratie van eerstegeneratiestudenten?

4
Welke rol speelt het studentenleven in de sociaaleconomi-
sche toegankelijkheid van de universiteit? Moet de univer-
siteit via bijvoorbeeld studie- en studentenverenigingen 
sturen op meer toegankelijkheid?



Hoe zorgen we ervoor dat eerste-
generatiestudenten met hetzelfde 
succes hun studieloopbaan kunnen 
doorlopen als de andere studenten? 

Hoe voorkomen we uitval van eerste-
generatiestudenten in het eerste jaar 
van de opleiding?
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Om te kunnen voorkomen dat eerstegeneratiestudenten studie-
vertraging oplopen of zelfs uitvallen is het eerst belangrijk te 
identificeren met welke obstakels zij te maken krijgen waar de 
andere studenten geen of minder last van hebben. De start van 
een eerste academische studie is voor iedereen nieuw en span-
nend, maar het maakt veel verschil of je bij je familie wel of niet 
terecht kunt voor hulp. Als er in je familie niemand is die aan de 
universiteit heeft gestudeerd, dan moet je alles zelf uitvogelen. 
Hoe studeer je voor een tentamen? Hoe schrijf je een essay? 
Of althans, dat gevoel krijgen veel eerstegeneratiestudenten. De 
meeste docenten en medestudenten zullen immers echt wel be-
reid zijn om zonder oordeel het een en ander uit te leggen, maar 
omdat zoveel dingen voor hen al vanzelfsprekend zijn zal het 
initiatief voor die uitwisseling van informatie bij de eerstegene-
ratiestudent liggen. En die voelt daar niet altijd de ruimte voor. 
Eerstegeneratiestudenten gaan aan zichzelf twijfelen omdat ze 
dingen niet weten die voor iedereen om hen heen doodnormaal 
lijken te zijn. Sommigen krijgen zelfs het gevoel dat de universi-
teit blijkbaar niet voor hen is en stappen over op het HBO. De-
genen die blijven hebben veel tijd nodig om te acclimatiseren, 
maar die tijd wordt beknot door het BSA. 

Wat kunnen we eraan doen? Veel meer studenten zijn eerste-
generatiestudent dan we denken, dus voor die studenten zou 
het kunnen helpen om meer andere eerstegeneratiestudenten 
te spreken en zo te ontdekken dat waar zij tegenaan lopen niet 
aan hen ligt maar door veel meer studenten zo wordt gevoeld. 
Als het daarvoor nodig is om te gaan registreren wie eerstege-
neratiestudent is dan moeten we dat vooral doen. Als we dit op 
de juiste manier uitvoeren dan hoeft dat echt niet stigmatise-
rend over te komen. In tegendeel: het stempel ‘eerstegeneratie-
student’ kan hen helpen om hun ervaringen een plek te geven 



en te verklaren. Het is belangrijk om zo snel mogelijk, liefst 
al voor het eerste academisch jaar begint, hier aandacht aan 
te besteden. 

Er bestaan al verschillende opleidingsspecifieke en univer-
siteitsbrede programma’s (zoals Get Ready) gericht op het 
klaarstomen van eerstegeneratiestudenten. Laten we die 
vooral uitbreiden, fanatieker promoten en doelgericht aan-
bieden (zodra we via betere registratie kunnen zien wie er 
precies eerstegeneratiestudent is). Het kan zelfs nóg eerder, 
door al aandacht aan het thema te besteden bij schoolbezoe-
ken. Laat weten dat iedereen welkom is en dat we de juiste 
ondersteuning kunnen bieden aan iedereen voor wie de uni-
versiteit een nieuwe wereld is. 

We zullen daarbij ook duidelijker uit moeten leggen hoe het 
zit met carrièreperspectief aan de universiteit. In tegenstel-
ling tot de meeste MBO- en HBO-opleidingen sorteren veel 
universitaire opleidingen niet voor op een specifiek beroep. 
Het is ook niet zo dat je per sé wetenschapper wordt. Hoe zit 
dat precies? 

Als eerstegeneratiestudenten de UvA eenmaal bereikt  heb-
ben, dan zou coulance in de toepassing van het BSA hen 
meer tijd geven om zich de academische gebruiken eigen 
te maken. Daarbij moeten we ze niet uit het oog verliezen. 
Zelfredzaamheid in het vinden van de juiste hulp is niet 
vanzelfsprekend. Meer op maat gemaakte ondersteuning en 
de doelgroepsgerichte aanbieding daarvan zou veel kunnen 
bereiken. Dat hoeft niet allemaal vanuit docenten en studie-
adviseurs te komen. Een mentorprogramma waarbij oudere 
studenten worden gekoppeld aan eerstejaars zou voor alle 
studenten van meerwaarde kunnen zijn, en voor eerstegen-
ratiestudenten in het bijzonder wanneer we hen koppelen 
aan oudere eerstegeneratiestudenten. 

Het gaat bij al deze mogelijke programma’s niet alleen om 
het studeren zelf. Studenten die voor het eerst uit huis gaan 
zonder een uitgebreide ondersteuning van hun ouders moe-
ten dingen als werk, verzekeringen, kamerhuur, studieboe-
ken etc. zelf uitzoeken. Dat kan overweldigend en stressvol 
zijn. Ook daar kunnen oudere studenten of de universiteit 
mogelijk hulp bieden.



Zouden verplichte sensitiviteitstrai-
ningen voor docenten, studieadvi-
seurs etc. terecht zijn? Zo ja, over wat 
voor sensitiviteit hebben we het dan 
precies?
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Over de vraag of sensitiviteitstrainingen verplicht moeten wor-
den waren de meningen verdeeld. Een alternatief voor het ver-
plichten van aparte trainingen is om de inhoud van die trai-
ningen onder te brengen in bestaande verplichte en optionele 
trainingsprogramma’s voor docenten en studieadviseurs. Dan 
hebben we het vooral over de BKO, maar ook voor inwerktra-
jecten van nieuwe collega’s. Mochten er signalen zijn dat een 
specifieke medewerker duidelijk tekort schiet op het vlak van 
sensitiviteit dan moet het mogelijk zijn een training te verplich-
ten, maar over verplichting voor  iedereen werd men het niet 
eens. 

De vervolgvraag is wat dan de inhoud van een dergelijke trai-
ning zou zijn. Wat in ieder geval aandacht verdient is het be-
wustzijn van je positie als rolmodel. Wat doet dat met studenten 
en hoe ga je daar verstandig mee om? Daarnaast is het belang-
rijk dat docenten zich bewust zijn van het risico van stereoty-
pen. Zonder dat bewustzijn kun je als docent al snel, vaak on-
bedoeld, studenten kwetsen of uitsluiten. Tot slot, aansluitend 
bij de eerste deelvraag, zou het enorm helpen als meer docen-
ten zich realiseren dat veel van wat zij als vanzelfsprekend zien 
compleet onbekend kan zijn voor – met name – eerstegenera-
tiestudenten. Daar aandacht aan besteden zou veel kunnen be-
tekenen voor deze studenten. 

Meer algemeen verwoord is het belangrijk dat docenten sensi-
tiviteit ontwikkelen voor de verschillende achtergrondspecifie-
ke kenmerken van studenten en collega’s, zodat we vanuit dat 
bewustzijn ons onderwijs inclusiever kunnen maken in plaats 
van dat alleen de ‘normstudent’ zich in de universitaire cultuur 
herkent. Belangrijk om daarbij te noemen is dat het probleem 
niet zozeer zit in die universitaire cultuur zelf, maar vooral in 
de vanzelfsprekendheid waarmee we met die cultuur omgaan, 
waardoor het erg moeilijk wordt voor eerstegeneratiestudenten 
om zich die cultuur eigen te maken.



Moeten we bij de aanpak van de so-
ciaaleconomische toegankelijkheid 
van de universiteit inzetten op uni-
forme programma’s of  juist doel-
groepgericht te werk moeten gaan? 
Als het tweede de voorkeur heeft, 
zijn we dan ook voor registratie van 
eerstegeneratiestudenten?
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Een doelgroepgerichte aanpak zou zonder twijfel effectiever 
zijn, maar het is daarmee nog niet gelijk duidelijk hoe dat prak-
tisch vorm zou moeten krijgen. Ook als je stigmatisering weet 
te ondervangen met een positieve insteek, blijft registratie in-
gewikkeld. Registeren is niet de enige manier om doelgroep-
gerichter te werk te gaan. Door gebruik te maken van oudere-
jaars, alumni en een uitgebreider tutoraatsysteem kunnen we 
de drempels verlagen voor eerstegeneratiestudenten. Door ook 
duidelijker te maken voor wie welke programma’s precies be-
doeld zijn kunnen we meer eerstegeneratiestudenten bereiken. 

Op dit moment zijn er nog grote verschillen tussen opleidin-
gen in wat zij precies aanbieden voor eerstegeneratiestudenten. 
Uiteindelijk is de UvA voor nieuwe studenten veel verder weg 
dan de eigen opleiding, dus vooral bij de opleiding zelf zouden 
duidelijke en laagdrempelige aanspreekpunten moeten zijn. 
Vooral de tutor zou dat moeten zijn. Een manier om een dui-
delijk aanspreekpunt, een vangnet en een relatief gemakkelijke 
omgeving te creëren voor eerstegeneratiestudenten is om zeker 
in het eerste jaar te werken met een soort ‘kernklas’; een werk-
groep die qua samenstelling hetzelfde blijft voor de verschillen-
de vakken van het eerste jaar. Zo maken we het makkelijker om 
te acclimatiseren. 

Uiteindelijk zullen we dus bestaande uniforme programma’s 
moeten verbeteren met eerstegeneratiestudenten in ons achter-
hoofd en daarnaast nog nieuwe doelgroepspecifieke program-
ma’s toevoegen waar ze nu ontbreken. 



Welke rol speelt het studentenleven 
in de sociaaleconomische toeganke-
lijkheid van de universiteit? Moet de 
universiteit via bijvoorbeeld studie- 
en studentenverenigingen sturen op 
meer toegankelijkheid?
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Het is belangrijk om naar het studentenleven te kijken, omdat 
het een serieuze factor is in het creëren van een ‘thuisgevoel’. 
Het gevoel welkom te zijn en ergens thuis te horen is een be-
langrijke randvoorwaarde voor een fijne studententijd en kan 
zich ook vertalen in meer studiesucces. Daar staat tegenover 
dat het ontbreken van een dergelijke omgeving het gevoel waar 
veel eerstegeneratiestudenten al mee te maken hadden – niet 
helemaal thuishoren in de universitaire wereld – enorm kan 
versterken. Het studentenleven concentreert zich grotendeels 
in de vele verenigingen. Als je daar niet bekend mee bent en je 
mist aan het begin van het academisch jaar de boot, dan blijft 
dit een voor jou vreemde wereld. De UvA zou het aanbod, be-
kendheid en doelgerichtheid van programma’s voor eerstege-
neratiestudenten moeten uitbreiden. Het Get Ready program-
ma is een goede start, maar bereikt nog niet iedereen. 

Laten we vooral leren van succesvolle opleidingsspecifieke pro-
gramma’s (zoals Baanbrekers bij ISW, door gastspreker Milio 
van de Kamp onder de aandacht gebracht) en deze vertalen 
naar zoveel mogelijk andere opleidingen. In deze programma’s 
zou volop aandacht moeten zijn voor hoe het studentenleven in 
elkaar zit, welke verenigingen er zijn, of dat wel of niet iets voor 
jou is en hoe je je aanmeldt. Het zou helpen als de bestaande 
verenigingen die programma’s zelf ook onder de aandacht wil-
len brengen en zelf aandacht zouden besteden aan sociaaleco-
nomische toegankelijkheid. De UvA kan dat stimuleren door 
de juiste informatie aan te leveren en met de verenigingen hier-
over in gesprek te gaan, maar zonder te dwingen. 

Een ander idee is om een nieuwe studentenvereniging op te 
richten speciaal voor eerstegeneratiestudenten. Kleinschaliger 
kan ook, bijvoorbeeld in de vorm van een maandelijkse bijeen-
komst. Dergelijke maatregelen zijn vooral ook van meerwaarde 
omdat het eerstegeneratiestudenten in verbinding brengt met 
lotgenoten om zo het thuisgevoel te versterken en hen te laten 
zien dat waar ze tegenaanlopen niet aan hen zelf ligt.



Op de eerste fysieke bijeenkomst van het Universiteits-
Forum sinds een jaar stond gelijk een belangrijk thema 
centraal: werkdruk. Al jaren staat de beteugeling van 
werkdruk hoog op de agenda, maar de situatie op de werk-
vloer blijft penibel. Wat maakt werkdruk zo’n complex 
probleem? Welke factoren spelen een rol? Aan de UvA 

Vragen? Neem dan contact op met secretaris 
Roeland Voorbergen
universiteitsforum-bb@uva.nl


