Verkiezingsprogramma 2018-2019
Lijst VUUR Geesteswetenschappen

VOORWOORD
WAAROM STEMMEN
Van 14 tot en met 16 mei kun je stemmen voor de Faculteitsraad van Geesteswetenschappen. Door te
stemmen bepaal jij welke studenten jou vertegenwoordigen in de gesprekken met het
Faculteitsbestuur. Wij beslissen straks mee over jouw onderwijs, maar ook over huisvesting en ICT.
WAAROM VUUR
Vereniging VUUR is de oudste medezeggenschapvereniging van Utrecht en heeft veel oudmedezeggenschappers als leden. Een bron van kennis en ervaring waar de huidige VUUR kandidaten
gebruik van kunnen maken om jou te vertegenwoordigen. VUUR is er voor alle studenten en is daarom
steeds op zoek naar manieren om meer inspraak voor studenten te creëren.
De pijlers van VUUR zijn duurzaamheid, onderwijskwaliteit en diversiteit. Deze pijlers zie je ook altijd
terug in de standpunten in het verkiezingsprogramma en in de projecten waar wij ons voor inzetten
tijdens het raadsjaar. Met de standpunten in dit verkiezingsprogramma willen wij volgend jaar het
verschil maken voor jou.
Stem VISIE, stem VUUR!

1. Jan van Rijnbach – Geschiedenis
2. Katelijn Verweij – Nederlands (Taal en
Cultuur)
3. Wouter Meinen - Geschiedenis
4. Diede Kok – History
5. Marijn Baars – Nederlands (Taal en
Cultuur)

6. Suzanne Kappé – Frans & Geschiedenis
7. Bart Blokland – Geschiedenis
8. Julian Dubbeld – Geschiedenis
9. Amke Schoenmaker – Kunstgeschiedenis
10. Job Petersen – Engels (Taal en Cultuur) &
Media en Cultuur
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STANDPUNTEN
FACILITEITEN
1. Zichtbaarheid van de faculteit
In nauw samenwerkingsverband met de studieverenigingen wil VUUR zich inzetten voor een betere
zichtbaarheid van de Geesteswetenschappen, middels een faculteitsbrede aanpak. Het huidige
systeem van het Alfa College, waarbij studenten reiskostenvergoeding en andere faciliteiten kunnen
ontvangen als zij naar middelbare scholen gaan om daar leerlingen te informeren en enthousiasmeren
voor een studie in de geesteswetenschappen, willen wij faculteitsbreed maken.

2. Afvalscheiding
Afgelopen februari zijn in veel van de gebouwen op de Drift scheidingsbakken voor afval geplaatst.
Hoewel dit een goede stap richting een duurzamere faculteit is, is dit nog niet genoeg. Het afval dat in
de gescheiden afvalbakken komt, wordt momenteel nog steeds op 1 punt verzameld. Dat betekent dat
al het afval waaronder het plastic, vooralsnog niet gescheiden ingezameld wordt wegens logistieke
redenen. Wij willen graag onze bijdrage leveren in het oplossen van dit logistieke probleem en het
verduurzamen van de faculteit.

3. Collegezalen
Naar aanleiding van het ontstaan van overvolle zalen, waarbij enkele studenten geen zitplaats hadden,
voornamelijk tijdens de eerste twee blokken van eerstejaarsvakken, wil VUUR zich inzetten om deze
huisvesting beter te stroomlijnen middels meer gespreide bezetting van de collegezalen, met twee
collegemomenten of het organiseren van deze colleges in grote zalen op de Uithof.

4. Collegekaart
De kandidaat-leden die namens VUUR de faculteitsraad willen bezetten staan volledig achter de
inspanningen van de huidige en toekomstige leden van VUUR die in de universiteitsraad zetelen om
de fysieke collegekaart opnieuw in te voeren. Wij horen vanuit verschillende hoeken van het
studentenbestand dat de digitale collegekaart vaak ontoereikend is in het verifiëren van de
studentenstatus aan de Universiteit Utrecht. Samen met het gebrek aan een duidelijk voordeel van de
digitale ten opzichte van de fysieke collegekaart, lijkt het ons een logische oplossing om de fysieke
collegekaart te behouden.
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ONDERWIJSKWALITEIT

5. Studentenwelzijn
Studenten krijgen te maken met een ongelooflijk hoge druk om te presteren. Deze onredelijk hoge
prestatiedruk en toename van burn-out klachten zijn onacceptabel. Wij vinden dat de faculteit ten alle
tijden een veilig en steunend studieklimaat moet zijn, door het maatschappelijk bewustzijn te
vergroten en professionele steun te kunnen bieden waar dat nodig is.

6. Keuzevrijheid
VUUR is van mening dat elke student de kans moet hebben om zich te verbreden, of juist te verdiepen
in zijn of haar studierichting. Dit betekent dat het cursusaanbod breed en divers moet zijn, waarbij ook
de mogelijkheid moet bestaan om kleinschalig en intensief bezig te zijn met jouw keuze. Zo kan je als
student je studie indelen zoals je zelf wilt en kiezen wat je het beste bij je vindt passen. VUUR wil dit
binnen Geesteswetenschappen realiseren en de samenwerking aangaan met de andere faculteiten.

7. Internationalisering & Engelstaligheid
Internationalisering brengt veel voordelen met zich mee. Zo hebben uitwisselingsprojecten studenten
de kans gegeven om bij prestigieuze faculteiten in het buitenland te studeren, zowel als kennis te
maken met buitenlandse studenten die hier in Utrecht komen studeren. Echter moet er altijd kritisch
gekeken worden of het Engels niet teveel doorgevoerd wordt, en of dit niet ten koste gaat van de
kwaliteit van het onderwijs. Wij vinden dus dat elke cursus individueel bekeken moet worden of deze
in het Nederlands of Engels gegeven kan worden.

COMMUNICATIE & SAMENWERKING

8. Bezuinigingen
Bezuinigingen spelen een grote rol bij de verschillende departementen binnen het faculteitsbestuur.
Vanuit verschillende Opleidingscommissies is er onvrede geuit over de communicatie en transparantie
op dit gebied. Ons streven is om studenten en Opleidingscomissie zo goed mogelijk op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen en besluitvorming omtrent de bezuinigingen.
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9. Input van de student
Binnen de faculteit worden er veel thema’s besproken die vaak langs studenten heen gaan zonder dat
zij hun mening of visie hierop kunnen geven. Wij willen de student meer betrekken bij de
ontwikkelingen binnen het huidige beleid. Door het organiseren van thematische discussieavonden en
klankbordgroepen willen wij studenten op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de
faculteit en de mogelijkheid bieden om hun ideeën met ons te delen. Thema’s die op dit soort
inspraakmomenten besproken kunnen worden hebben betrekking op onderwerpen zoals onderwijs,
duurzaamheid en internationalisering.

10. Contact met studieverenigingen
De verschillende studieverenigingen binnen de faculteit geesteswetenschappen hebben de afgelopen
jaren bewezen om met succes in te springen op belangrijke thema’s die niet alleen binnen hun eigen
departement, maar ook binnen de faculteit en de gehele universiteit spelen. Met de faculteitsraad
willen we een hechtere samenwerking aangaan met deze verenigingen om faculteits-overkoepelende
thema’s te reguleren zodat alle verenigingen en studenten vanuit alle opleidingen hier baat bij hebben.
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