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Ondernemende Studenten Leiden

Meer ruimte voor
zelfontplooiing
• Meer ruimte voor stages in het curriculum.
• Meer plekken om te studeren in het buitenland.
• Betere mogelijkheden voor honoursstudenten om een
stage of bestuursjaar te doen.
• Diplomasupplement bestuurders studie- en
studentenverenigingen
• Geen rendementsverhogende maatregelen als een
tweedejaars BSA of onnodig verval van studiepunten
• Invoering van flexstuderen: betalen per studiepunt
• Mogelijkheid om vakken te volgen als alumni
• Bestuursminor om je te ontwikkelen naast je
bestuursjaar

Wij vinden dat je je niet alleen binnen je studie verrijkt,
maar juist ook daarbuiten. Daarom pleit ONS voor meer ruimte
voor stages in het curriculum, meer plekken om te studeren in
het buitenland en de mogelijkheid voor honoursstudenten om
een stage of bestuursjaar te doen. Daarbuiten moeten we kijken
naar extra nieuwe mogelijkheiden om jezelf te ontwikkelen door
de invoering van flexstuderen de mogelijkheid om vakken te
volgen als alumi en naast je bestuursjaar vakken te volgen aan de
universiteit

Voor beter onderwijs
• Alle hoorcolleges opnemen en online publiceren
• Alle tentamens ook online inzage.
• Meer studieplekken tijdens tentamenweken.
• Geen bachelor/masterselectie (cq. capaciteitsfixus)
• Betere studie informatie door verplichte matching.
Matching: iedere student op de juiste plek
• Privacy studentgegevens op orde
• Jochem Myjer moet een vaste aanstelling krijgen
• Beter begeleiding studenten omtrent studiestress
• Geen uitsluiting van tentamen bij missen onderwijs
• 5 dagen tussen uitslag tentamen en herkansing
• Ruimte maatschappelijke praktijkervaring in
bachelorcurriculum
Er is meer vernieuwing in het onderwijs nodig. Alle
hoorcolleges moeten opgenomen worden, tentamens moeten
online ingezien kunnen worden en er zijn meer studieplekken
nodig tijdens en buiten de tentamentijd. Daarnaast moeten we
samen met alle andere universiteiten afspraken maken om niet
mee te doen aan de masterselectie. Om de belangen van
studenten te blijven behartigen moet privacy van studenten
gegarandeerd worden, de omgang studiestress begeleid
worden en moeten de regelingen rondom tentamens
geharmoniseerd worden.

Voor een duurzame
universiteit
• Ieder nieuw universiteitsgebouw zonnepanelen.
• Goedkope hervulbare flesjes in alle automaten.
• Daadwerkelijke afvalscheiding, ook achter de schermen
• Minder papierverspilling
• Eigen beker = goedkopere koffie
• Uitbreiding faciliteiten Leiden University Green Office
(LUGO)

Om een duurzame universiteit te worden moeten
er meer zonnepanelen komen, goedkope hervulbare
flesjes in ieder drinkautomaat, het afval moet beter
worden gescheiden en minder papierverspilling door
koffiebekers en onnodig kopieren.
Als oudste universiteit van Nederland moeten wij het
goede voorbeeld zijn!

Voor internationalisering en
inclusiviteit
• Gratis cursussen Engels en Nederlands aanbieden voor
alle studenten.
• Verbeteren communicatie: alle universitaire websites,
informatievoorziening en communicatie ook in het Engels.
• Nederlandse en buitenlandse studenten meer laten
integreren door één introductie- week.
• Verhogen Engels taalniveau docenten
• Eerlijke communicatie rondom huisvesting en uitbreiding
daarvan
• Inspraak campus Den Haag middels Sounding Board
• Vertaling notulen UR en FR in Engels
Onze universiteit staat in de top-100 van de
beste universiteiten wereldwijd en er lopen meer dan
115 verschillende nationaliteiten rond, dus wij
kunnen niet achterblijven. De universiteit moet meer
gratis cursussen aanbieden in Engels en in Nederland
voor alle studenten. Daarnaast moeten de EL CIDweek en OWL weer samen worden gevoegd en alle
communicatie ook in het Engels beschikbaar. Ook in
de medezeggenschap moeten de internationale
studenten gehoord en geïnformeerd worden.

Voor betere faciliteiten
• Goedkopere catering op de universiteit
• Daadwerkelijke kantine in de UB
• Informatieverstrekking over extra studieplekken
• Geen discriminatie op studieplekken zoals de
Asian/African Library
• Usis en blackboard verbeteren
• Universitaire app werkbaar maken

Een universiteit valt of staat bij haar faciliteiten,
zo mag van een topuniversiteit ook verwacht worden
dat de faciliteiten op orde zijn. Zo gaan wij ons
inzetten voor goedkopere en uitgebreide catering in
alle universiteitsgebouwen, uitbreiding en
informatieverschaffing van studieplekken en betere
digitale middelen vanuit de universiteit.

Voor een sterkere
medezeggenschap
• Meer zichtbare en betere samenwerking tussen
opleidingscommissies, assessoren, faculteitsraden en
universiteitsraad.
• Meer evaluatie en feedback over het universitaire
beleid.
• Samenwerken met andere studentenpartijen door heel
Nederland.
• De stem van internationale studenten in de
medezeggenschap
• Zichtbaarheid Universiteitsraad Leden voor studenten

De medezeggenschap is vooral zichtbaar tijdens
verkiezingen. Dat moet anders! Er is meer evaluatie en
feedback nodig over het universitaire beleid, meer
samenwerking nodig tussen alle bestaande organen en
internationale studenten die hier voor lange tijd zijn
moeten ook in de medezeggenschap hun mening kunnen
laten horen.
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