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WIE ZIJN WIJ?
Ondernemende Studenten Leiden [ONS] is een studentenpartij van,
voor en door studenten. Wij zorgen ervoor dat er niet alleen óver, maar
ook mét de student wordt gepraat. ONS informeert en
vertegenwoordigt studenten en organiseert verschillende soorten
evenementen. ONS is dé partij voor de actieve student. De mensen
achter ONS zijn actieve studenten met verschillende ambities en
achtergronden, die verenigd zijn achter het ideaal van een flexibele
universiteit waar de student gesteund wordt om zichzelf te ontplooien.
Hiernaast hebben zij het streven om de gehele universiteit van Leiden
zo duurzaam mogelijk te maken, wat ten goede komt aan iedereen. Zo
zetten we ons ook in voor studentenwelzijn zodat de actieve student
zich in goede gezondheid kan ontplooien. ONS is een studentenpartij
met raadsleden in bijna alle faculteitsraden, en de universiteitsraad van
de Universiteit Leiden. Via deze platformen heeft ONS inspraak op het
beleid dat de Universiteit maakt en probeert op deze manier de
belangen van de achterban te behartigen.

Wat doen wij?
Het afgelopen jaar hebben er 11 raadsleden van ONS in de verschillende
raden gezeten. Zij hebben zich dit jaar bezig gehouden met verschillende
onderwerpen. Er is nagedacht over het nieuwe strategische plan van de
Universiteit dat de richting van de universiteit voor de komende jaren
gaat bepalen. Ook is er uiteraard veel gesproken over corona en de
effecten van de pandemie op het onderwijs. Dit jaar hebben onze
raadsleden zich ingezet voor een verlaging van het BSA, het organiseren
van de Student wellbeing conferentie, het creëren van meer
studieplekken tijdens tentamenperiodes, en lees hieronder nog meer.

Onze raadsleden hebben zich in andere jaren onder andere ingezet voor:
- Conferenties over studentenwelzijn en duurzaamheid, wat tweemaal
geleid heeft tot een brief aan het CvB
- Best practices van corona qua digitaal onderwijs
- FdR is o.a. bezig geweest met een gezonde omgeving voor de
universiteit door goed te kijken naar het nieuwe rookbeleid opdat het niet
het vervuilingsprobleem moet verplaatsen.
- Keuzevak invulling wordt opnieuw onder de loep genomen op FdR en of
er nieuwe vraag is vanuit studenten.
- Bij FSW is er gepleit voor meer ruimte voor ontwikkelingsprojecten met
ECTS in de studie zodat de student kan excelleren.
- Bij FWN is de nakijktermijn verduidelijkt, zijn de jaarroosters beschikbaar
en is er numerus fixus (e.g. BFW) gekomen voor behoud van de kwaliteit
in opleidingen. Eén van de raadsleden is nauw betrokken geweest bij het
'Lieve Mark' rapport op landelijk niveau en ook pleit FWN om weer meer
voldoendes te kunnen herkansen.
- FGW heeft gepleit voor facultaire aansturing van studentenwelzijn en
blijven de programmanormen de mnier om kritisch te zijn.

Student ontplooiing
Een ondernemende student wil het maximale uit zijn of haar studententijd
halen. Het is belangrijk dat je daarom naast je studie genoeg tijd en ruimte
krijgt om jezelf te ontwikkelen door middel van nevenactiviteiten, zoals
een stage of commissie bij een studenten- en/of studievereniging. Maar
ook topsporters moeten de ruimte krijgen om zich zowel voor hun studie
als hun sport in te kunnen zetten. ONS zet zich hier al jaren voor in en het
is belangrijk dat ook dit jaar hier weer voor gepleit wordt. Wij zijn er altijd
voor de actieve student geweest en dat blijven wij graag doen. Dit kan op
tal van manieren, waarbij wij enige flexibiliteit vanuit de universiteit
verwachten.

DIt zijn onze campagnepunten over ontplooiing:
- Studiepunten krijgen voor een juridische stage in de bachelor (FDR).
- Het afschaffen van ongeschoonde cijferlijsten (FDR).
- Begeleiding bij voorbereiding voor de arbeidsmarkt; denk aan hulp bij
stage zoeken. Momenteel worden studenten niet genoeg opties geboden
om ook op de werkvloer ervaringen op te doen (FSW).
- Meer stagemogelijkheden met ECTS zodat de actieve student ook
middels werkervaring kan ontdekken waar zijn interesses liggen (FGGA).
- Gezien de toegenomen financiële druk door het leenstelsel moeten
studenten die een bestuursjaar doen voldoende gecompenseerd worden.
Denk hierbij aan het verminderen van het collegegeld. Deze studenten
zetten zich namelijk in voor de universiteit en de stad en volgen weinig tot
geen college's maar moeten wel het volledige collegegeld betalen.

Studenten welzijn
Tegenwoordig wordt er van studenten verlangd dat zij naast een diploma
moeten hebben behaald, een indrukwekkend CV en groot sociaal-netwerk
hebben opgebouwd. Wij erkennen dat de studiedruk daardoor bij
sommige studenten enorm hoog is. Vóór het coronavirus kampten veel
studenten al met studiestress, eenzaamheid of burn-out klachten Nu
studenten en docenten elkaar niet meer fysiek kunnen ontmoeten, dreigt
dit erger te worden, terwijl problemen onzichtbaar blijven achter de
deuren van studentenkamers. Met steun van ONS is er in 2018 een
Taskforce Studenten Welzijn opgericht, maar op dit moment is er meer
nodig. ONS zal komend jaar universiteitsbreed meer aandacht vragen
voor de mentale gezondheid van studenten. Het is belangrijk dat er bij de
studenten zelf wordt nagegaan wat hun ervaringen zijn door middel van
enquêtes en initiatieven zoals ‘lieve Mark'. Het moet duidelijk zijn waar
studenten terecht kunnen met vragen of opmerkingen. Als
studentenpartij zijn wij één van de middelen die een student kan
aanwenden om zich hoorbaar te maken.
Dit zijn onze campagnepunten over studentenwelzijn:
- Een universiteit waar studentenwelzijn prominent aanwezig is en
centraal staat in elk plan (UR).
- Begeleiding bij stress of faalangst tijdens tentamentijd (FSW).
- Meer gespecialiseerde studieadviseurs die kunnen helpen om studenten
met leerproblemen te begeleiden.
- Aandacht voor studentenwelzijn door middel van help desks in te zetten
op preventie van mentale problemen (FGW).
- De studiedruk moet omlaag, we moeten de mogelijkheid krijgen om
meer voldoendes te kunnen herkansen (FWN).
- Er mogen geen ongeschoonde cijferlijsten meer worden uitgegeven om
studiestress bij studenten te verminderen. (FdR)

Studentbetrokkenheid
Het is belangrijk dat studenten zich betrokken voelen bij de universiteit.
Veel studenten weten niet precies hoe de universitaire medezeggenschap
werkt en krijgen niet veel mee van hetgeen dat wordt besproken in de
raden. Dit terwijl er belangrijke zaken worden besproken die elke student
aangaan zoals de kwaliteit van onderwijs en de verdeling van de MKB
financiën. De student kan meer betrokken worden bij dit proces. Aan
eerstejaars moet duidelijk gemaakt worden hoe en bij wie zij zich kunnen
uiten over mogelijk ongenoegen. Uit het rapport over de
medezeggenschap dat dit jaar is uitgekomen blijkt dat nog veel verbeterd
kan worden. Studenten hebben door het leenstelsel en studiedruk minder
tijd om zich in te zetten voor zaken als de medezeggenschap. Weinig
raadsleden blijven meerdere jaren actief in de raden waardoor er een
hoge doorloop is en kwaliteit minder wordt. Dit moet worden voorkomen.

Dit zijn onze campagne punten over studentbetrokkenheid:
- Verbetering communicatie tussen universiteit en student ter
bevordering studentbetrokkenheid (FGW).
- De activiteiten van de faculteitsraad moeten transparanter worden
gedeeld met studenten (FGGA).
- Community building zodat komende en huidige eerstejaars volwaardig
lid worden van de faculteit (FGGA).
- Eerstejaars moeten duidelijk worden gemaakt wat de organisatorische
structuur van de universiteit is en hoe ze hier invloed op kunnen
uitoefenen.
- Om actieve en kwalitatieve goede medezeggenschap te behouden moet
medezeggenschaps-participatie aantrekkelijker worden voor studenten
door een hogere vergoeding en/of andere stimulansen.
- Het moet mogelijk worden voor studenten om elkaar altijd te kunnen
bereiken. Zorg voor goede communicatie kanalen bij elke werkgroep.

Duurzaamheid
ONS vindt het belangrijk dat de Universiteit zich bezighoudt met
verduurzamen van de gebouwen en ziet graag dat er ook in het curriculum
op duurzaamheid wordt ingespeeld. De Universiteit heeft een
voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaamheid. De universiteit is een
wetenschapsinstituut en moet dus ook handelen naar wetenschappelijke
ontwikkelingen en inzichten. De universiteit moet ook rekening houden
met duurzaamheid als het gaat de financiën. Er moet nagegaan worden of
het geld van de universiteit duurzamer belegd kan worden.

Dit zijn onze campagnepunten over duurzaamheid:
- Weer fysiek onderwijs met speciale aandacht voor duurzaamheid (UR)
- Maak de vegetarische optie de standaardoptie in de kantines. Zorg
ervoor dat plant-based eten/drinken altijd de goedkopere optie is.
- Al het onnodige one-time use plastic en papier vervangen door
duurzame materialen, denk aan bestek en bekers. Ook onnodig gebruik
van papier vervangen door duurzame vormen zoals tablets die docenten
kunnen gebruiken om tentamens na te kijken
- Meer aandacht voor duurzaamheid in het curriculum. Denk aan het
uitbouwen van de collegereeks Duurzaamheid en recht tot een keuze vak
of interdisciplinaire minor (FDR)
- Maak de omgeving van (o.a.) FSW groener (FSW).
- De universiteit moet nagaan of hun huidige investeerstrategie
verduurzaamd kan worden. Ook pensioenbelegger ABP kan en moet
duurzamer te werk gaan.
- We moeten zorgen voor duurzame technische ondersteuning.
Voldoende capaciteit voor technische beheerders, en een digitale
leeromgeving die niet continu wordt veranderd door het systeem van
openbare bieding.

Corona
Ook al voor corona zaten veel studenten met studiestress, eenzaamheid
of burn-out klachten. Nu blijven problemen onzichtbaar achter de deuren
van studentenkamers. Het kan zelf dat de problemen groter zijn
geworden, zoals meer eenzaamheid. Misschien zelfs andere bij gekomen
zoals minder motivatie. ONS zet zich in voor het zichtbaar maken van deze
problemen en vraagt aandacht voor de mentale gezondheid van
studenten. ONS zet zich ook in om zo snel mogelijk op de studenten weer
naar de campus te laten komen. Dit met de gezondheid van de studenten
in gedachte, zowel fysiek als mentaal.

Dit zijn onze campagnepunten over corona:
- Weer fysiek/hybride onderwijs (UR).
- De nieuwe digitale infrastructuur behouden (FDR).
- Stroomlijning van meer fysiek onderwijs en het creëren van veilige
mogelijkheden daarvoor (FGW).
- Flexibele leerroutes en maatwerk om vertraging door de coronacrisis in
te halen. Goede communicatie is erg belangrijk! (FWN).
- Voldoende apparatuur om hybride onderwijs goed vorm te kunnen geven
zodat iedereen de kans heeft om veilig hoorcolleges en werkgroepen te
volgen.
- Ervoor zorgen dat er meer lokalen voor projectmatige samenwerking
worden opgesteld.
- Laat eerstejaars studenten zich meer thuis voelen in de stad. Denk aan
goede mentor-programma's op alle faculteiten.
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