
Beter informeren van studenten over besparingen.
Studenten de mogelijkheid geven om ook binnen hun studie meer
aandacht te besteden aan duurzaamheid.
Gebruik van eigen koffiebeker bij koffieautomaten.
Meer sensorkranen in universitaire gebouwen.

Waterpunten Join the Pipe
Geen plastic bekertjes meer in de drankautomaten
Meer afvalscheiding
Meer zonnepanelen
Meer duurzaam gebouwde panden

Duurzaamheid is meer dan alleen recyclen. Afvalreductie en verantwoord
energieverbruik blijft centraal staan, maar jij moet meer inzicht kunnen
krijgen in de effectiviteit van de duurzaamheidsprojecten van de universiteit.
Daarnaast moeten studenten op een simpele en transparante wijze weten
hoe zij kunnen bijdragen aan het verder verduurzamen van de universiteit.
ONS blijft zich inzetten voor de volgende thema's:
 

 
RESULTATEN: 

 

 

OP         ?

ONDERNEMENDE STUDENTEN LEIDEN
DE GROOTSTE STUDENTENPARTIJ VOOR DE ACTIEVE STUDENT!

DIGITALE CAMPAGNEWEEK 25 T/M 29 MEI  2020

1 O N T P L O O I I N G

Studiedruk en stress onder studenten verminderen om het studentenwelzijn te bevorderen:
meer facultaire aanspreekpunten voor burn-out en depressieklachten, meer bewustzijn onder
studenten en informatieverstrekking aan studenten.
Opnemen van alle hoorcolleges.
Erkende sportstatus voor topsporters binnen de universiteit.
Verruimde openingstijden bibliotheken en meer studieplekken voor studenten.
Betere arbeidsmarktoriëntatie en betere begeleiding voor stages.

Taskforce Studentenwelzijn 
Afschaffing 2e jaars Bindend Studieadvies (BSA)
Verhoging hoogte en aantal bestuursbeurzen

Geen masterselectie enkel op basis van cijfers

Als actieve student moet jij meer kunnen doen dan alleen studeren. Ook jij wil de mogelijkheid
krijgen om nevenactiviteiten te doen, je in te zetten voor maatschappelijk organisaties of
studentenverenigingen, stage te lopen of onderzoek te doen. ONS wil jou die ruimte geven door
dit jaar zich te blijven inzetten voor de  volgende thema's: 
 

 
RESULTATEN:

studie- en studentenverenigingen

2 N A T U U R  

3 S T U D E N T B E T R O K K E N H E I D

Docenten moeten meer tijd krijgen om met studenten in gesprek te gaan.
Vaste tutorgroepen in het eerste jaar op alle faculteiten.
Meer mogelijkheden geven aan internationale studenten voor goede 
 huisvesting.
De overgang van BlackBoard naar BrightSpace zo goed mogelijk laten verlopen:
voldoende trainingsmogelijkheden voor studenten en docenten.
Een goede balans vinden tussen de privacy van studenten, ook tijdens het
coronavirus, en het voorkomen van studievertraging; proctoring alleen als het
niet anders kan om studievertraging te voorkomen en als aan de AVG wordt
voldaan.

Meldpunt Kamernood Housing Hotline
Alle officiële communicatie over de

Gratis cursussen Engels en Nederlands voor buitenlandse en Nederlandse
studenten

 

 
RESULTATEN:

medezeggenschap en verkiezingen ook in het Engels

 
 

WAAROM STEMMEN

Ondernemende Studenten Leiden - ONS @onsleiden Ondernemende Studenten Leiden

STUDENT ZIJN BETEKENT MEER DAN ALLEEN STUDEREN
Wij zijn ONS, de grootste studentenpartij van de Universiteit Leiden. In de faculteitsraden en de
Universiteitsraad zetten wij ons elke dag in om jou – de actieve student – te vertegenwoordigen.
Met 15 raadsleden werken wij elke dag hard om ervoor te zorgen dat jij optimaal kan presteren
tijdens je studie. Daarin leggen wij de nadruk op drie thema’s.
 
Het belangrijkste voor ONS is dat jij je optimaal kan ontplooien in je studententijd. In het verleden
hebben wij ervoor gezorgd dat er zo veel mogelijk hoorcolleges worden opgenomen en dat
blijven we dit jaar ook doen. Daar is op sommige faculteiten namelijk nog veel te winnen! Student
zijn is meer dan alleen studeren, daarom zijn wij nu bezig met een erkende sportstatus voor
topsporters binnen de universiteit. Een ondernemende student zijn kan ook nadelen hebben.
Burn-outs en stress is voor veel studenten een groot probleem, dus ook jouw welzijn staat hoog
op de agenda. Wij blijven aandringen op het verhogen van de awareness omtrent
studentenwelzijn en de (tekortschietende) toegang tot studentpsychologen.
 

Als de eerste groene partij van Leiden, willen wij een duurzame  universiteit. Zo komen de
waterpunten in de universiteitsgebouwen uit de ONS-koker om de hoeveelheid plastic flesjes
terug te draaien. Samenvattend is ONS dé groene partij voor de actieve student!

Voor een goed samenwerkende universiteit is het van groot belang dat studenten voldoende betrokken worden en de
communicatiefaciliteiten optimaal zijn. Zo vinden wij het belangrijk dat de grote groep internationals niet vergeten
wordt en zij de juiste faciliteiten op de universiteit aangeboden krijgen. Daarnaast willen wij de binding van elke
student  met zijn/haar faculteit bevorderen. Iedere student moet zich thuis voelen op de faculteit! 
 
 


