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Universiteitsraad
Laat ONS er zijn voor jou!
Wij in de UR doen er alles aan om volgend jaar de komende
zaken bij meneer Stolker, mevrouw Bijl en meneer Ridderbos
gedaan te krijgen:
Twee streefdoelen voor jouw universiteit op het gebied van
‘Ontplooiing’
BSA: BSA is nu een verkapt selectiemoment en zorgt voor
onredelijk veel druk bij studenten. ONS staat ervoor om de
matching vooraf te verbeteren en een betere begeleiding
tijdens de studie.
Ruimte voor ontwikkeling: binnen je en buiten je studie
‘Natuur’
Afvalvermindering: met recycling alleen komen we er niet
Goed voorbeeld doet goed volgen: studenten voorbereiden
op de maatschappij door als Universiteit te investeren in
duurzaamheid
‘Samen’
Studentenwelzijn: actief studeren mogelijk houden ondanks
bezuinigingen en prestatiedruk
Student/staf ratio omlaag: meer docerend en begeleidend
personeel per student

Faculteit der
Rechtsgeleerdheid
ONS gaat ervoor zorgen dat op het KOG meer aandacht komt voor
de eigen toekomst van de student, op gebied van ontplooiing,
duurzaamheid en studentenwelzijn.
Twee streefdoelen voor jouw universiteit op het gebied van:
'Ontplooiing'
Stageseminar, in relatie tot de ontwikkeling van Soft Skills binnen
de studie
Maatschappelijke relevantie, dit terug laten komen binnen het
onderwijs (inspelen op de actualiteiten)
Meer aandacht voor de relevantie voor de arbeidsmarkt
'Natuur'
Zoveel mogelijk online, zoals readers en schriftelijke stukken die je
moet inleveren (duurzamer en goedkoper)
Zonnepanelen op het KOG
'Samen'
Student/staf ratio, vaak massale werkgroepen. Minder studenten
per staflid
Studentenwelzijn, gelet op de toenemende externe druk

Faculty of Governance
and Global Affairs
Goed onderwijs en ontwikkeling naast studeren, dat is waar ONS
FGGA voor staat. Wij willen ons komend jaar inzetten voor een
duurzame universiteit met ruime mogelijkheden.

1.

Twee streefdoelen ontplooiing:
Meer mogelijkheden om in het buitenland te studeren
2.
Uitbreiden van stagemogelijkheden
3.
Betere persoonlijke studentbegeleiding

2.

Twee streefdoelen natuur:
1.
Het afval echt scheiden
Papers alleen inleveren via TurnitIn

Twee streefdoelen samen:
1.
Informatievoorziening altijd in het Nederlands en Engels
2.
Goede en betaalbare huisvesting voor elke student

Faculteit der
Geesteswetenschappen
Ontplooiing
1. Meer colleges opnemen voor meer studies
ONS staat voor studenten die meer willen naast studeren. Het
opnemen van colleges creëert flexibiliteit, zodat nevenactiviteiten
en colleges niet ten koste van elkaar komen.
2. Meer ruimte voor (buitenland)stages
ONS vindt het belangrijk dat studenten hun grenzen verleggen.
Bredere nationale en internationale ontplooiing maken ook deel
uit van de ontwikkeling van studenten. De mogelijkheid om mee
te kunnen kijken in de beroepspraktijk helpt hen daarbij.
Natuur
1. Geen wegwerpflesjes meer op de faculteit
Verduurzaming is van belang. Wegwerpflesjes op de faculteiten
moeten worden vervangen door herbruikbare flesjes. Zo draagt de
Universiteit bij aan een beter milieu.
2. Een klimaatneutrale Humanities Campus
De Humanities Campus moet klimaatneutraal worden. Er moet
aandacht worden besteed aan een prettige maar ook duurzame
studeeromgeving.
Samen
1. Een beter milieu voor internationale studenten
Dat begint bij goede studiefaciliteiten en ontplooiing buiten de
studie. Internationalisering bevordert het onderwijs, maar de
kwaliteit daarvan moet wel gewaarborgd blijven.
2. Meer communicatie door het jaar heen naar studenten over de
besluiten die in de faculteitsraad worden genomen en de stukken
die worden besproken

Faculteit der
Natuurwetenschappen
ONS FWN staat voor goed onderwijs met ruimte voor zelfontplooiing. Komend jaar zullen wij
ons inzetten voor een duurzame universiteit en betere communicatie tussen student en
universiteit.
Ontplooiing
1. Opnemen van colleges: Als student FWN heb je veel contacturen en wordt er veel
informatie tegelijk l informatie geconfronteerd. Opnames van hoorcolleges maken de stof uit
complexe boeken beter behapbaar en zorgen zo voor betere studieresultaten.
2. Roosters: Het van groot belang dat je je dagen goed kunt inplannen. Belangrijk hiervoor is
dat roosters van studies op tijd en in een makkelijk over te nemen format verspreid worden.
ONS wil zich inzetten voor het maximaal benutten van de roostertechnieken van Blackboard
en Usis, zodat roosters makkelijk geïmporteerd kunnen worden in eigen agenda’s.
Natuur
1. Wegwerpafval verminderen: Veel wegwerpartikelen. Het gebruik van wegwerpartikelen die
door studenten en medewerkers vaak onbewust worden gebruik dragen niet bij aan een
duurzame universiteit. Daarom willen we dat de cafetaria geen wegwerpvoorwerpen (plastic
bestek, papieren soepkommen, e.a.) aanbiedt, maar keramiek en metaal. Tevens willen we
een bring your own cup-systeem, met korting voor degenen die hier actief gebruik van
maken.
2. Natuur in de nieuwbouw: Het Gorleaus wordt hevig verbouwd. Oude gebouwen worden
gesloopt en nieuwe staan op het punt gebouwd te worden. Wij vinden het belangrijk dat
studenten de mogelijkheid hebben buiten te zitten, een frisse neus te halen of zelfs buiten
kunnen studeren. Daarom willen wij genoeg groene buitenruimte met zitplekken
verwezenlijken.
Samenwerking
1. Samenwerking studieverenigingen en faculteit: Wij willen studieverenigingen motiveren
om meer activiteiten te organiseren die het samenbrengen van Nederlandse studenten en
Internationale studenten als doel hebben. Dit maakt dat de kloof tussen deze twee
studentenbevolkingen wordt verkleind.
2. Student en docent dichter bij elkaar brengen: ONS is voor betere samenwerking tussen de
studenten en de docenten door duidelijke afspraken te maken omtrent communicatie en
het organiseren van student/docent-lunches. Een goede studiesfeer kan alleen bestaan daar
waar er een gezonde verstandhouding is tussen docenten en studenten. Wij willen dit verder
bevorderen.

Faculteit der Sociale
wetenschappen
ONS gaat er dit jaar voor zorgen dat de actieve student meer
ruimte krijgt om zich te ontplooien. Wij pleiten voor meer begrip
voor nevenactiviteit voor studenten. Ook zetten wij ons in voor de
vergroening van de faculteit en het vergroten van het
studentenwelzijn.
Ontplooiing
Alle hoorcolleges op nemen
Ruimte voor nevenactiviteiten en begrip hiervoor vanuit de
universiteit
Voldoendes herkansen bij alle vakken
Alternatieve studieplekken voor studenten ivm verbouwing van
FSW studieplekken
Natuur
Meer groen op het FSW
Online tentamens inzien (minder papier en handig voor
personeel)
Plastic weg uit de kantine
Samen
Meer goede en rustige studieplekken op de faculteit
Vergroten van de zichtbaarheid van de faculteitsraad en focussen
op betere samenwerking met andere partijen

