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Ondernemende Studenten Leiden



• Meer contact tussen Nederlandse studenten 

en internationals 

• Beter niveau Engels van docenten 

Sociale wetenschappen

                 Het groeien van de universiteit als gevolg van het 
toegenomen aantal internationale studenten brengt een aantal 
veranderingen met zich mee. Internationale studenten voelen 
zich vaak niet op hun gemak op de universiteit en leggen moeilijk 
lokale contacten. Door meer contact te creëren, bijvoorbeeld in 
de werkgroepen, zullen Nederlandse en internationale 
studenten sneller met elkaar in contact komen. Door het niveau 
van het Engels van de docenten te verbeteren profiteren zowel 
de Nederlandse als internationale studenten van beter 
onderwijs.

Groei



Sociale wetenschappen

Groen

• Recyclen 

• Afval scheiden 

• Zonne-energie 

              De universiteit van Leiden heeft de afgelopen 
jaren, mede te danken aan de inzet van ONS, grote 
stappen gezet richting een duurzamere universiteit. Ons 
werk op het gebied van duurzaamheid is echter nog niet 
gedaan. Wij zullen blijven strijden voor een duurzamere 
universiteit want er valt op een aantal gebieden nog zeker 
terrein te winnen. Zo kunnen er op veel plekken nog 
zonnepanelen bij en kan er meer gerecycled worden. 



Sociale wetenschappen 

• OSC 

• Opnemen van colleges 

• Voldoendes herkansen  

                  Naast de specifieke thema’s zet ONS zich ook in voor 
algemene problemen. Wij krijgen vaak klachten over de 
openingstijden van het OSC omdat deze veel te kort open is. 
ONS pleit dan ook voor het langer open zijn van het OSC zodat 
studenten sneller terecht kunnen met eventuele problemen. 
Ook zijn de afgelopen jaren de studielasten gestegen voor 
studenten. ONS stelt daarom voor meer hoorcolleges op te 
laten nemen zodat studenten deze ten alle tijden kunnen 
volgen én een handig naslagwerk hebben voor het tentamen. 
Hoge cijfers worden steeds belangrijker en voor bepaalde 
masters heb je zelfs een vastgesteld gemiddelde nodig. Door 
voldoendes herkansbaar te maken hebben studenten meer 
kans aan dat gemiddelde te komen.

Gewoon



Rechtsgeleerdheid    

Studiedruk aanpakken

                Het is een terugkerend onderwerp bij studenten: 

het combineren van een studie en vele 

nevenactiviteiten kan leiden tot grote stress en druk bij 

studenten. Wij willen dit bespreekbaar maken en kijken 

wat de Faculteit hiervoor kan betekenen. 

De afstroom van eerstejaars studenten bij Rechten is 

ook veel te groot, wij denken dat dit het gevolg is van de 

hoge eisen die al in het eerste jaar van studenten 

worden gevraagd. Zo moeten zij én meteen een sociaal 

leven opbouwen maar ook alle colleges volgen en 

bijvoorbeeld minimaal een 4 halen om een herkansing te 

mogen doen. Wij denken dat we op de Rechtenfaculteit 

hier nog veel winst op kunnen behalen want dit moet 

beter kunnen. 

Groei



Rechtsgeleerdheid    

Digitale versie readers aanbieden bij iedere 

studie om papierverspilling tegen te gaan

                  Voor duurzaamheid kan het KOG nog veel doen, 

zo dienen veel readers nog geprint te worden omdat 

daar nog geen digitale versie voor is. 

Waarom? Wij vinden dit een grote verspilling, maar ook 

slechts een voorbeeld. Wij willen dat het KOG nog vele 

malen groener wordt en dat dit ook een onderwerp is 

wat besproken moet blijven worden. 

Groen



Rechtsgeleerdheid   

Studieboeken goedkoper maken 

Efficiëntere openingstijden OIC

                 Het moet voor iedere student mogelijk zijn 

om het benodigde studiemateriaal aan te schaffen. 

                 Op dit moment is het onmogelijk om voor of 

na je stage of colleges nog even langs te lopen. Wij 

willen de openingstijden efficiënter inrichten! 

Gewoon



Governance & Global Affairs

1. Voorlichting over extra curricilaire activiteiten zoals 

een stage, bestuursjaar of een tweede studie. Er wordt 

nog onvoldoende aandacht besteed aan alle 

mogelijkheden naast je studie. Veel studenten zijn niet 

bewust wat er allemaal naast studeren mogelijk is. 

2. Hoorcolleges opnemen, maar nu écht. De 

mogelijkheden zijn er bijna op alle locaties, nu moet dit 

nog in gang worden gezet. 

3. Meer FTE voor de examencommissie. Met zicht op de 

kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren en het 

vrijgekomen geld dat voortvloeit uit het afschaffen van 

de basisbeurs, zien wij het voordeel in om meer FTE 

beschikbaar te stellen voor de examencommissie. 



Wiskunde en 
Natuurwetenschappen

                   Het is zonde dat er veel zalen zijn die uitgerust 

zijn met apparatuur om hoorcolleges op te nemen, maar 

dat dit vervolgens niet gebeurt. Docenten moeten hier 

immers toestemming voor geven. Wij willen toewerken 

naar een gezamenlijke oplossing tussen de docent en de 

student. Hierom lijkt het ons verstandig te beginnen 

met het maken van audio opnames en het verplicht 

online plaatsen van de sheets. De voordelen zijn niet 

alleen dat studenten die het college gemist hebben 

door vertraagde treinen of andere activiteiten het 

kunnen inhalen, maar ook dat studenten colleges op 

hogere snelheid kunnen terugkijken, zodat het minder 

tijd kost. Daarnaast geeft dit studenten de ruimte om 

nog eens goed terug te kunnen kijken naar 

onderwerpen die zij niet goed begrepen hebben. Op 

deze manier kan het onderwijs alsnog gevolgd worden. 

Bij heel veel faculteiten en andere universiteiten 

gebeurt dit al wel en wij vinden dat onze faculteit niet 

achter kan blijven. 

Groei

Alle colleges moeten opgenomen worden



Wiskunde en 
Natuurwetenschappen

                 Investeren in verouderde gebouwen d.m.v. nieuwe 

technieken zoals bewegingssensoren voor verlichting en 

kranen. Tevens de isolatie verbeteren door dubbele 

beglazing. Er wordt momenteel veel stroom gebruikt voor 

het warm houden van het gebouw, lichten die onnodig aan 

staan en ook slechte isolatie is een punt. Daarom lijkt het 

ons verstandig om bewegingssensoren voor verlichting en 

kranen te installeren en voor betere isolatie te zorgen door 

onder andere dubbele beglazing te gebruiken. Dit is 

simpelweg beter voor het milieu, maar de investering gaat 

op de langere termijn geld schelen door de lagere kosten 

aan gas, water en licht.  

 Op onze faculteit wordt erg veel onnodig papier gebruikt. 

Alle studenten beschikken over een laptop en telefoon die 

een prima alternatief zijn voor papier, bij bijvoorbeeld de 

opdrachten van werkcolleges. Maar denk ook aan het 

online invullen van evaluatie-formulieren voor vakken. 

Niet alleen bespaart dit papier, maar het scheelt ook tijd 

met verwerken. 

Groen
Investeren in verouderde gebouwen

Papierverspilling verminderen



Wiskunde en 
Natuurwetenschappen

              Voor veel vakken geldt er een inschrijftermijn in 

uSis. Als je je niet op tijd inschrijft, mag je soms niet meer 

deelnemen aan het vak. Wij vinden dat dit moet 

veranderen. In onze ogen zou het nog mogelijk moeten 

zijn om je op de dag van het tentamen in te schrijven. Bij 

sommige, grote vakken moeten zalen en tafels en 

stoelen worden gehuurd, dus voor die vakken is de 

deadline begrijpelijk, maar bij heel veel kleine vakken 

gebeurt dit niet en zou er dus in onze ogen geen deadline 

moeten zijn. 

Gewoon

Inschrijftermijn voor tentamens in uSis 

veranderen

Betere beschikbaarheid studiemateriaal 

Betere studiebegeleiding, betere 

beschikbaarheid van studentenpsychologen en 

studiecoaching 

Onderzoek naar studielast en studentenwelzijn 



Wiskunde en 
Natuurwetenschappen

                Studenten moeten zich voldoende voor kunnen 

bereiden op een tentamen. Ze moeten ruim van tevoren 

kunnen weten wat er van ze verwacht wordt en hoe het 

tentamen er qua vorm uit gaat zien. Te vaak is dit 

onduidelijk, vaak door ontoereikend materiaal. Denk 

hierbij aan verouderde of incomplete dictaten, slides die 

niet de volledige informatie bevatten en zeer gebrekkige 

beschikbaarheid van oude tentamens en uitwerkingen 

daarvan. Wij vinden dat studenten recht hebben op een 

goed idee van wat ze wachten staat en willen daarom dat 

docenten verplicht moeten worden compleet materiaal 

te bieden. 

              Verrassend veel studenten ervaren overmatige 

stress en druk tijdens hun studie. Dit vinden wij kwalijk 

en wij vinden het de verantwoordelijkheid van de 

universiteit om studenten hiermee te helpen. Allereerst 

moeten studenten beter begeleid worden. Veel 

studenten worden niet of nauwelijks begeleid, omdat de 

drempel voor hen te hoog is om deze begeleiding op te 

zoeken. Ook zijn heel veel studenten zich niet bewust 

van het feit dat de universiteit studentpsychologen 

heeft.  



Wiskunde en 
Natuurwetenschappen

 Daarnaast vinden wij dat er meer algemene 

studiecoaching moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

handleidingen voor vakken die aangeven wat de hoofd- en 

bijzaken zijn voor tentamens. 

                We merken dat er een probleem heerst onder 

studenten wat betreft studielast en welzijn. Wij willen 

weten hoe serieus dit probleem is en op dit moment wordt 

in onze ogen te weinig aan studenten gevraagd of zij 

problemen ervaren. Daarom willen wij, bijvoorbeeld bij 

tentamens, studenten de mogelijkheid geven hun mening 

hierover te geven, middels online enquêtes. Als we weten 

hoe groot dit probleem is en wat studenten hier zelf van 

vinden, kunnen we passende maatregelen treffen. Zo 

kunnen we bijvoorbeeld proberen de opbouw van de 

moeilijkheidsgraad bij bepaalde studies verbeteren. Zo 

stuiten studenten niet ineens later in hun studie op een te 

grote sprong in moeilijkheidsgraad. 
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