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Beste student,
Daar ligt het dan voor je: het verkiezingsprogramma van Lijst VUUR
2021-2022. Ik wil allereerst benadrukken hoe blij ik ben dat je het
verkiezingsprogramma open hebt geslagen. Het is me een eer en een
waar genoegen om je met ons en met ons verkiezingsprogramma kennis
te laten maken. Het is een ambitieus programma dat we samen hebben
geschreven, en wat we nu met gepaste trots presenteren. Ik geloof in ons en
in het verkiezingsprogramma van Lijst VUUR: Ik geloof in onze ideeën voor
verbetering op de universiteit.
Een bijzonder jaar ligt achter ons. Een jaar waarin we hebben geleerd flexibel te zijn, waar we wellicht afstand hebben gevoeld, maar juist ook op andere manieren meer verbonden zijn dan ooit. Ik wil je vragen even rustig te
gaan zitten en door dit programma heen te bladeren (of al dan niet digitaal
te scrollen). Ik nodig je uit om te zoeken naar de onderwerpen die voor jou
interessant zijn of waar jij mogelijkheid tot verbetering ziet. Bovenal nodig ik
je uit om de verbinding te zoeken en met ons in gesprek te gaan met ons. Wij
willen iedere student zo goed mogelijk vertegenwoordigen; wij staan klaar
voor ieder gesprek en willen graag al jullie vragen beantwoorden.
Alsjeblieft: geef je ons je tijd, geef ons je mening! Het aankomend jaar staan
wij klaar voor jou: voor jouw onderwijs, voor jouw welzijn en voor onze universiteit. Lijst VUUR is er voor de studenten, voor de verbinding en voor de
universiteit: Lijst VUUR is voor ons, voor alle studenten.

VUUR voor jou
Stem op 6 t/m 8 april voor medezeggenschap, stem VUUR!

Chiara Stam
Lijsttrekker, Lijst VUUR 2021-2022
Universiteitsraad
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Covid-19
Het afgelopen jaar hebben we veel meegemaakt en veel geleerd. Lijst VUUR
vindt het belangrijk dat wat er geleerd is met elkaar wordt uitgewisseld.
Daarnaast wil Lijst VUUR bij de heropening van de universiteit de studenten,
studentenwelzijn en gemeenschapsvorming hoog bovenaan de prioriteitenlijst
van de universiteit zetten. Samen kunnen we alles wat gemist is weer inhalen.
Samen kunnen we de levens van onze studenten weer opbouwen.

BEST PRACTICES

In het afgelopen jaar zijn binnen de verschillende organen van de universiteit
veel ervaringen opgedaan. We hebben geleerd om te gaan met eenzaamheid,
met academische druk in tijden waar de motivatie laag is en met eenzaamheid
ten tijde van de lockdown. Idealiter gaan deze ervaringen niet verloren, maar
worden deze gedeeld. Lijst VUUR stimuleert deze uitwisseling van de ‘best
practices’. We blijven dan ook gesprekken faciliteren en wij zullen als Lijst VUUR
en raad ook actief deelnemen aan deze gesprekken. Op deze manier wordt
kennis behouden, uitgebreid en gedeeld. Hoe geef je colleges waarin studenten
zich op hun gemak voelen? Hoe vind je een gezonde balans tussen studeren
en ontspannen? Dit zijn alvast twee concrete voorbeelden van onderwerpen
waarover we onze kennis en ervaringen zouden moeten delen.

BIMODAAL ONDERWIJS

Iets waar we dit jaar onder andere tegenaan zijn gelopen binnen het online
onderwijs is de toegankelijkheid van colleges en kennisclips. Sommige colleges
worden live gegeven en zijn niet op een later moment of op afstand te volgen.
Zeker met het bimodaal onderwijs (zowel fysiek als online onderwijs) kan dit
leiden tot problemen voor studenten. Fysieke colleges zijn soms te dicht op de
online colleges ingeroosterd, waardoor het voor studenten niet mogelijk is om
bij beide colleges actief betrokken te zijn of om na de les met medestudenten
op te trekken. Lijst VUUR erkent dit probleem, en ziet dit graag opgelost door
het voor langere periodes beschikbaar te stellen van colleges voor studenten.
Ook in de roostering moet er aandacht zijn voor de balans tussen fysieke en
online lessen.
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VERBINDING TUSSEN STUDENTEN

Door de pandemie hebben veel studenten het gevoel dat ze hun draai
verloren zijn. Studenten zagen hun hele sociale leven uit elkaar vallen onder
de maatregelen. Soms weten ze niet eens waar ze na de pandemie hun sociale
leven weer op moeten pakken. Lijst VUUR wil deze studenten begeleiden en
een hand toereiken. Wij zien hierin
een belangrijke rol weggelegd voor
de studie- en studentenverenigingen
en denken dat de universiteit een
belangrijke rol speelt bij de erkenning,
promotie en prioriteit van verenigingen
onder studenten. Zij kunnen immers
voor een groot deel de eenzaamheid
die nu groot is onder studenten
bestrijden. Een voorbeeld van deze
waardering voor verenigingen is
een erkenningscertifcaat, waarmee
bijvoorbeeld bestuursleden van verenigingen iets tastbaars terugkrijgen voor
de tijd en energie die ze in hun vereniging steken.

“OOK DE
EERSTEJAARSSTUDENTEN VAN
20/21 EN 21/22 VERDIENEN
EEN GELIJKWAARDIGE START
IN HUN STUDENTENLEVEN”

“HERINTRODUCTIEWEEK”

De introductieweek van o.a. opleidingen en studieverenigingen is voor veel
studenten dé plek om nieuwe vrienden te maken. Door de pandemie is deze week
dit jaar echter helemaal in het water gevallen. Ook de eerstejaarsstudenten
van 20/21 verdienen een gelijkwaardige start in hun studentenleven, net zoals
alle andere studenten. Daarom vindt Lijst VUUR het niet minder dan eerlijk om
de studenten die deze week gemist hebben vanwege de pandemie ook dit jaar
weer de kans krijgen om mee te doen aan een of andere vorm van introductie.

“STUDENTEN MOETEN
WEER MET ELKAAR IN
CONTACT GEBRACHT
WORDEN.”
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ERKENNING VAN EMOTIONELE PROBLEMEN
DOOR DE PANDEMIE

Door de pandemie zijn er verschillende onderwijsachterstanden, maar
belangrijker nog is dat ruim een derde van de studenten in januari aangaf
zich eenzaam te voelen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dit een
grote impact heeft op het welzijn van studenten. Het is belangrijk dat deze
problemen door de universiteit worden erkend en worden aangepakt. De
universiteit moet verantwoordelijkheid blijven nemen en de achterstand van
studenten significant pogen te verkleinen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door
inhaalvakken, extra vakken, plekken waar studenten op kleine schaal samen
kunnen komen en evenementen.

HEROPENING VAN DE GEBOUWEN

Lijst VUUR vindt het belangrijk dat studenten weer opnieuw met elkaar
in contact kunnen komen. Daarom blijft Lijst VUUR zich inzetten voor het
heropenen van gebouwen zodat dit verantwoord kan. Hierdoor ontstaan er
weer plekken waar de studenten elkaar kunnen ontmoeten om te studeren
maar ook om gewoon gezellig contact te hebben. Zo is er een voorstel van Lijst
VUUR aangenomen dat ervoor zorgt dat de kantoren van studieverenigingen
eerder opengesteld zullen worden.”Bij het heropenen van deze gebouwen en
het ondernemen van dergelijke acties blijven we kijken naar de actuele cijfers
van het RIVM en de maatregelen die op dat moment van kracht zijn om te
zorgen dat een uitbreiding van de vrijheid niet ten koste gaat van de veiligheid
van de studenten.

In het kort :
•
•
•
•

Schade als gevolg van de pandemie blijven erkennen
Bimodaal onderwijs
Studenten opnieuw met elkaar verbinden
Een re-intro/uitweek voor hen die de vorige online hebben moeten
doen
• Gebouwen veilig en snel heropenen
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Onderwijskwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs is altijd een van de belangrijkste punten geweest voor de Universiteit Utrecht. De kwaliteit van het onderwijs heeft immers invloed op de vaardigheden, groei en kennis van de studenten aan de
universiteit. Om dezelfde reden zal Lijst VUUR er ook dit jaar weer voor zorgen
dat alle mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren zullen
worden benut.

KLEINSCHALIG ONDERWIJS

De aankomende jaren krijgt de universiteit extra geld van de overheid specifiek voor het onderwijs. Lijst VUUR zal ervoor zorgen dat dit geld terechtkomt
waar het hoort: in de collegezaal. Op dit moment zijn bij een aantal cursussen
de zalen vrij vol, hierdoor is er minder ruimte voor individuele aandacht per
student. Deze vermindering van ruimte voor individuele aandacht is ook merkbaar bij docenten, die veel overwerken: door de hoge werkdruk hebben docenten minder betaalde uren om hun vakken verder te ontwikkelen. Daardoor
kunnen zij de uitkomsten van evaluaties minder goed doorvoeren, en worden
cursussen soms jaren achtereen gegeven zonder vernieuwing. Vermindering
van het aantal studenten in collegezalen en werkgroepen leidt tot minder
stress en meer ruimte voor docenten, en meer aandacht voor de individuele
student. Dit komt ten goede aan de onderwijskwaliteit.

FLEXSTUDEREN

Een groot deel van de studenten moet zichzelf financieel onderhouden en
houdt er naast een voltijd studie er vaak een deeltijdbaan op na. Daarnaast
proberen studenten zich te onderscheiden door middel van bestuursfuncties,
stages, buitenlandervaring, vrijwilligerswerk of andere nevenactiviteiten om
hun curriculum aan te sterken. Zeker tijdens de pandemie is het essentieel dat
de universiteit gaat inspelen op de prestatiedruk die veel studenten ondervinden. Flexstuderen (betalen per ECTS in plaats van per collegejaar) maakt het
gemakkelijker voor studenten om hun eigen studieritme te bepalen en staat
studenten toe om naast hun studie andere taken op te pakken. In de afgelopen
jaren heeft Lijst VUUR hard aan een pilot voor flexstuderen gewerkt, o.a. binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Deze pilot is erg positief ontvangen.
Wij zullen deze successen gebruiken als katalysator om het flexstuderen voor
meer studenten mogelijk te maken.
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INTERDISCIPLINAIR ONDERWIJS

Interdisciplinaire opleidingen worden steeds belangrijker, banen in onderzoek,
onderwijs en het bedrijfsleven worden steeds breder, en de grote problemen
in de wereld kunnen alleen opgelost worden met een interdisciplinaire aanpak. Lijst VUUR is daarom van mening dat de mogelijkheid tot verbreding
ondersteund moet worden. De mogelijkheden tot verbreding moeten verder
uitgebreid worden, met meer interdisciplinaire minoren en honoursprogramma’s. Ook het volgen van cursussen bij andere faculteiten moet makkelijker
gemaakt worden.

ZELFSTANDIGHEID

Volgens Lijst VUUR is het van belang dat we in het oog houden dat, hoewel de
belangen en mentale gezondheid van alle partijen absoluut niet vergeten mogen worden, een belangrijk doel van
de universiteit is om de studenten op te
leiden tot zelfstandige en kritisch denkende mensen. Dit kan alleen gedaan
worden door studenten de ruimte voor
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te geven. Een strikte aanwezigheidsplicht van 100% hoort daar niet
bij. Lijst VUUR wil kijken naar de mogelijkheden om de aanwezigheidsplicht,
die bij bepaalde opleidingen zwaarder
wordt gehanteerd, te verlichten.

“VUUR voor
jouw onderwijs ”
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TOEGANKELIJK ONDERWIJS

Toegankelijkheid van onderwijs betekent dat studenten met een functiebeperking of leermoeilijkheden gesteund moeten worden. Ontoegankelijke lokalen of gebouwen mogen nooit de reden zijn dat een student geen onderwijs
kan volgen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast moeten studenten met een
leerachterstand of mentale problemen geholpen worden door de universiteit
om zo goed mogelijk met hun uitdagingen om te gaan. Lijst VUUR steunt daarom het Platform Onbeperkt Studeren, een platform dat studenten met eender
welke achterstand helpt om hun volle potentie te bereiken. Aankomende of
reeds studerende studenten mogen geen drempel voelen om hulp te vragen.
Lijst VUUR wil elke student de kans geven om actief deel te nemen aan het
onderwijs. Daarvoor is het belangrijk dat er passende hulp geboden wordt, en
dat die hulp vindbaar is.

In het kort :
•
•
•
•
•
•

Kleinschalig onderwijs
Lagere werkdruk
Uitbreiden mogelijkheid flexstuderen
Uitbreiden mogelijkheden interdisciplinair onderwijs
Minder strikte aanwezigheidsplicht (zelfstandigheid)
Toegankelijk onderwijs
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Studentenwelzijn
Steeds meer studenten ervaren stress. We zien dat studentenwelzijn steeds
bespreekbaarder wordt, wat een ontwikkeling in de goede richting is. Lijst
VUUR zet zich in voor een efficiëntere manier van het aanbieden van hulp
aan studenten die ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast biedt Lijst
VUUR kansen voor persoonlijke groei en ziet graag dat de universiteit hier ook
ondersteuning bij aanbiedt.

BUDDYSYSTEEM
Om studenten te ondersteunen is het belangrijk dat zij contact hebben met
andere studenten. Waar de universiteit professionele hulp aanbiedt in de vorm
van bijvoorbeeld studentenpsychologen ziet Lijst VUUR nog mogelijkheden
in ondersteuning van studenten onderling. Daarom vinden wij het van belang
om een “buddysysteem” te ontwikkelen, waarin studenten activiteiten kunnen
ondernemen en informeel contact kunnen leggen met andere studenten in een
vergelijkbare situatie om elkaar op een laagdrempelige en informele manier
te kunnen steunen.

DE UNIVERSITEIT EN BEWEGING
Een goede fysieke gezondheid heeft een positieve invloed op de mentale
gezondheid. De afgelopen jaren is de universiteit gegroeid, maar Olympos
is niet meegegroeid. We willen kijken of het mogelijk is om Olympos uit te
breiden, zodat meer studenten kunnen genieten van het sportaanbod.
Daarnaast willen wij samen met de verschillende studieverenigingen kijken of
zij sportactiviteiten kunnen promoten of organiseren om studenten zo meer in
beweging te krijgen.

AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE STUDENT
De universiteit moet tot op zekere hoogte zorg dragen voor haar studenten. Wij
vinden het van uiterst belang dat iedere student de nodige maar bovendien
ook verdiende aandacht krijgt om zo het meeste uit de studietijd te halen. Wij
geloven dat één op één persoonlijke begeleiding en zorg de basis moet zijn voor
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de manier waarop de universiteit haar studenten behandelt, zodat studenten
de ruimte hebben om zich op een manier ontwikkelen die volledig bij ze past.
Hierin is het belangrijk dat studenten zich op hun gemak voelen en weten waar
ze met hun vragen terecht kunnen. Hierin is duidelijke communicatie van de
verschillende hulplijnen van belangDe universiteit heeft geen ouderrol, maar
is wel medeverantwoordelijk voor het welzijn van de student.

KERSTVAKANTIE VOLLEDIG STUDIEVRIJ
Op dit moment vinden er herkansingen plaats in of kort na de kerstvakantie,
soms zelfs tijdens de feestdagen. Dit resulteert in het feit dat studenten
tijdens de vakantie moeten studeren. Op deze manier kunnen studenten
niet ontspannen en opladen in de vakantie. Verplichte studiezaken tijdens de
kerstvakantie belemmeren internationale studenten ook om terug te gaan
naar hun familie. Lijst VUUR vindt dat de kerstvakantie geheel vrij moet zijn van
alle studiegerelateerde zaken zodat studenten (en docenten!) deze tijd kunnen
gebruiken om volledig te ontspannen en op te laden voor het nieuwe jaar.
Deadlines en tentamens vlak na de kerstvakantie zorgen ook voor studiedruk in
de kerstvakantie. Lijst VUUR vindt dat deze naar een later moment verschoven
moeten worden.
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MIDDELENGEBRUIK

Middelengebruik kan grote risico’s met zich meebrengen. Studenten kunnen
achter komen te lopen met studiewerk, in benarde situaties terechtkomen
of zelfs verslaafd raken. Het taboe rondom middelengebruik en de gevolgen
daarvan moet gebroken worden. Middelengebruik zou een veelbesproken
onderwerp moeten zijn binnen de gehele universiteit. De druk en de
verschillende invloeden in het leven van studenten kunnen het gebruik van
alcohol en drugs in hun sociale en privékringen normaliseren, maar binnen de
universiteit zien wij op dit moment nog niet veel hulp om de gevolgen hiervan
ook daadwerkelijk aan te pakken. Lijst VUUR maakt middelengebruik een
bespreekbaar onderwerp en wil de situatie rondom alcohol- en drugsgebruik
zo veilig mogelijk maken. Informatieverspreiding rondom veilig gebruik en
het zichtbaar maken van faciliteiten waar studenten kunnen aankloppen
voor hulp maken hier deel van uit. De universiteit is verantwoordelijk voor
haar studenten; deze verantwoordelijkheid reikt verder dan de collegezaal.
Gezelligheid en plezier zijn een belangrijk deel van je studententijd,
maar de andere kant van de medaille moet ook besproken worden.

ZORG IN KAART BRENGEN

In contact komen met een professional op
het gebied van mentale gezondheid is vaak
een lange zoektocht. Om studenten te
helpen bij dit probleem zijn er spreekuren
bij studentenpsychologen waar zij terecht
kunnen met hun vragen. Daarnaast heeft

“De universiteit moet
verantwoordelijkheid
nemen voor het welzijn
van haar studenten”

VIDIUS (Studentenvakbond Utrecht) een zorgkaart ontwikkeld, waar studenten
overzichtelijk informatie kunnen vinden over zorg en zorginstellingen. Tevens
kunnen studenten op www.studentenzorgwijzer.nl terecht voor informatie over
zorg in het algemeen. Lijst VUUR vindt het belangrijk dat deze verschillende
hulpbronnen bij alle studenten bekend zijn en dat er waar nodig nog meer
tools worden ontwikkeld om de student te ondersteunen.

IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN SLECHTE DAG

De huidige herkansingsregeling stelt dat een tentamen herkanst kan worden
indien het cijfer tussen de 4 en de 5.5 ligt. Lijst VUUR is van mening dat tentamens
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die beoordeeld zijn met een cijfer hoger dan 5.5 ook herkanst mogen worden.
Ook het maximale cijfer van een 6 bij de herkansing moet geschrapt worden.
Iedereen heeft wel eens een slechte dag en moet daar niet op afgerekend
worden door de strenge herkansingsregelingen. Het is van belang dat al deze
regelingen bij alle opleidingen gelijk zijn. Zo ook de cum lauderegelingen, deze
verschillen nu ook nog per opleiding.

SOCIALE VEILIGHEID

Lijst VUUR zet zich in voor een universiteit waar sociale veiligheid van
medewerkers en studenten een hoge prioriteit heeft. Lijst VUUR is dan ook
van mening dat er streng moet worden opgetreden tegen wangedrag, zoals
discriminatie of seksuele intimidatie. In lijn met de universiteitsraadsbrede
nota ‘Melden en klagen’ blijven wij strijden voor de volgende concrete
beleidsverbeteringen. Het eerste doel is de klachtencommissie en -procedure
volledig onafhankelijk te maken, dit is nu namelijk niet het geval. Daarnaast
moet met meer zorg en expertise worden omgegaan met de heftige ervaringen
van slachtoffers en moet er goede nazorg worden geboden aan het eind van
de procedure. Laagdrempelig anoniem melden moet mogelijk worden om zo
patronen vroeg te kunnen ontdekken. Daarbij moet er vanuit de universiteit
actiever gewerkt worden aan een veilige werk- en studieomgeving door
bijvoorbeeld active bystander trainingen te verplichten. Als laatste pleiten wij
voor het aanstellen van een onafhankelijke ombudsfunctionaris, die zelfstandig
patronen en oorzaken van sociale onveiligheid kan onderzoeken.

In het kort :
•
•
•
•
•
•
•
•

Een buddysysteem
Fysieke gezondheid stimuleren
Meer aandacht voor de student als individu
Kerstvakantie compleet studievrij
Middelengebruik bespreekbaar maken
Studenten begeleiden naar de juiste geestelijke zorg
Ook cijfers hoger dan 5.5 herkansbaar maken
Hoge prioriteit voor sociale veiligheid
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Toekomstbestendige en
duurzame ontwikkeling
De Universiteit Utrecht heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
Lijst VUUR verwelkomt de stappen die de universiteit heeft gezet richting
duurzame ontwikkeling, maar ziet ook veel verbeteringen die de universiteit
nog kan doorvoeren om een voorbeeldrol te vervullen in de strijd tegen
klimaatverandering. Energie en mobiliteit hebben momenteel de grootste
impact op de uitstoot van de universiteit, maar milieubewustzijn kan ook op
andere vlakken tot verbeteringen leiden. Lijst VUUR zal het College van Bestuur
stimuleren om van die mogelijkheden gebruik te maken.

ENERGIE

“Lijst VUUR ziet ook
mogelijkheden in het
verzamelen, hergebruiken
of online toegankelijk
maken van studieboeken. ”

VUUR juicht het onderzoek van de
universiteit naar het bouwen van
windmolens op het Utrecht Science
Park toe, omdat één grote windmolen
het energieverbruik al ongeveer 25%
duurzamer maakt. Tegelijkertijd is het
terugdringen van het energieverbruik
net zo belangrijk. Lijst VUUR ondersteunt de herontwikkeling van energieineffciënte gebouwen, maar erkent tegelijkertijd het belang van onderwijs
in de historische binnenstad voor studenten. Omdat de historische
universiteitsgebouwen het charmante gezicht van de universiteit zijn, vindt
Lijst VUUR het belangrijk dat de Universiteit Utrecht doet wat ze kan om haar
binnenstadsgebouwen te behouden. Nu de emissiedoelstelling voor 2020
niet is gehaald, is het des te noodzakelijker om in 2030 de doelstelling van
100% lokaal en hernieuwbaar opgewekte energie te halen. Lijst VUUR wil
ervoor zorgen dat dit doel wordt bereikt door nieuwe initiatieven om de lokale
en hernieuwbare energieproductie te verhogen verder aan te moedigen,
zoals onderzoek naar meer zonnepanelen en windenergie-installaties en het
opvoeren van de productie van groen gas om de hoeveelheid gebruikt aardgas
te verminderen.
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VERMINDERDE EN DUURZAME MOBILITEIT

Zodra het mogelijk is, moet het meeste onderwijs natuurlijk terugkeren naar de
fysieke collegezalen, maar door alternatieve en moderne opties van onderwijs
aan te bieden zou de universiteit het voor studenten en personeel mogelijk
moeten maken om thuis te werken als fysieke aanwezigheid niet nodig is.
Door bijvoorbeeld papers en examens vanuit huis te maken kan de mobiliteit
- en de daarbij horende uitstoot - worden verminderd. Denk hierbij aan meer
take-hometentamens of essays voor de opleidingen waar dit mogelijk is. Op
deze manier hebben studenten geen reistijd om naar de examens te komen.
Daarnaast ondersteunt Lijst VUUR de plannen van de universiteit om het
Utrecht Science Park autovrij te maken.

AFVALVERMINDERING EN CIRCULAIRE ECONOMIE

Door studenten en personeel aan te moedigen hun eigen mokken mee
te nemen kan afval aanzienlijk worden verminderd. Bovendien heeft de
universiteit dankzij verschillende initiatieven van Lijst VUUR, zoals herbruikbare
flessen in automaten, de plastic voetafdruk al verkleind. Lijst VUUR ziet ook
mogelijkheden in het verzamelen, hergebruiken of online toegankelijk maken
van studieboeken. Om een volledig afvalvrije universiteit te creëren, is de stap
naar een circulaire economie echter essentieel. Zo verwerkt de universiteit het
groenafval van het Utrecht Science Park en het ICU-terrein (UCU) tot Bokashi:
een proces dat de bodem verrijkt. Lijst VUUR ziet veel meer kansen voor een
duurzamere universiteit, zoals het creëren van een grotere composthoop en
meer composteerbakken op alle universiteitsterreinen. Hiervoor wil Lijst VUUR
de samenwerking met The Green Office voortzetten en projecten zoals het
Precious Plastic-project ondersteunen.

Catering

Ook zijn er kansen voor duurzamere
catering bij de Universiteit Utrecht. Hoewel
er al verbeteringen zijn aangebracht,
zijn er nog steeds weinig veganistische
en vegetarische opties. Soms, vooral bij
warm eten, ontbreken deze opties zelfs
volledig. Het aanbieden van deze opties
zou zowel de voetafdruk van de universiteit
verkleinen als het milieubewustzijn onder
studenten vergroten.
17

DUURZAAM ONDERNEMEN

Hoewel alle voorgaande onderwerpen belangrijk zijn, is het ook essentieel
om duurzame zakenpartners te kiezen. Financieel desinvesteren en duurzaam
herinvesteren zijn twee stappen die de universiteit kan ondernemen om onze
ecologische voetafdruk te verkleinen. De manier waarop we ons geld uitgeven,
investeren of zelfs sparen, heeft impact. Momenteel maakt de universiteit
gebruik van de ABN AMRO-bank, die een gebrekkig preventiebeleid voor
klimaatverandering heeft. We moeten onze rekeningen verplaatsen naar een
duurzame en innovatieve bank.

STIMULEREN VAN INITIATIEVEN EN ONDERZOEK

Ten slotte heeft de universiteit, in de voorbeeldfunctie van een
onderzoeksinstelling, de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de
ontwikkeling van duurzaamheid, zowel binnen als buiten de universiteit.
Het uitgebreide netwerk van Lijst VUUR ondersteunt dit op meerdere
manieren. We hebben een reputatie voor zowel het ondersteunen van
studentondernemerschap als het assisteren bij onderzoek naar de ontwikkeling
van duurzame energiebronnen.

In het kort :
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzame energieopwekking
Vermindering van het verbruik
Duurzame mix tussen online en fysiek onderwijs
Hergebruik of online toegankelijkheid van tekstboeken
Bevordering van de circulaire economie
Veganistische en vegetarische catering
Duurzame zakenpartners
Ondersteuning van onderzoek en initiatieven op het gebied van
duurzaamheid
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Inclusiviteit en
diversiteit
Lijst VUUR behoort tot een Universiteit die inclusie en diversiteit hoog in het
vaandel heeft staan. Studenten met verschillende achtergronden en uit alle
lagen van de bevolking zijn hier welkom. Dit zorgt voor een inspirerende en
dynamische academische omgeving. We zullen echter voorzieningen moeten
treffen die een dergelijke uitwisseling mogelijk maken, zodat communicatie en
integratie niet verloren gaan. Lijst VUUR zet zich in voor iedere student om de
universiteit een veilige studieomgeving te maken voor iedereen.

TOEGANKELIJKHEID

Onderwijs hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. De keuze voor een
universitaire studie kan een uitdaging zijn voor eerstegeneratiestudenten. Lijst
VUUR wil deze studenten ondersteunen bij het maken van hun keuze door het
uitbreiden van outreachprogramma’s van de universiteit zoals buddysystemen
of mentoren. Zeker in de opleiding van mentoren lijken verschillen te bestaan.
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Verder lijken studenten de ondersteunende programma’s niet altijd te vinden.
Lijst VUUR zet zich in om deze programma’s zichtbaar te maken voor de
studenten die hier baat bij hebben. Daarnaast staat Lijst VUUR voor gelijke
kansen voor iedereen. Om iedere student een gelijke kans te geven is eerlijke
tentaminering, maar vooral het nakijken van opdrachten een belangrijk
aspect. Lijst VUUR wil hierop inzetten door de mogelijkheden van ‘anoniem
tentamineren’ te onderzoeken. Op deze manier kan er nooit al dan niet bewust
een beoordeling worden beïnvloed door bijvoorbeeld de verwachtingen die
een docent van een student heeft.

UNIVERSITEIT UTRECHT EN DE WERELD

De Universiteit Utrecht streeft er in lijn met haar Strategisch Plan naar een
internationale universiteit te zijn met internationale samenwerkingsverbanden,
en er komen steeds meer internationale studenten naar onze universiteit.
Voor de universiteitsraad betekent dit dat dat ook de Engelse taal meer
geïntegreerd dient te worden. Lijst VUUR wil drempels voor participatie van
internationals aan de universiteit wegnemen door belangrijke documenten
zowel in het Nederlands als in het Engels aan te bieden. Zo is taalbeheersing
geen beperkende factor meer en wordt communicatie tussen Nederlandse en
internationale studenten makkelijker. We streven hierin naar een duurzame
internationalisering voor zowel Nederlandse studenten en personeelsleden
als voor internationale studenten en personeelsleden. Om dit proces verder te
ondersteunen wil Lijst VUUR culturele uitwisselingsmogelijkheden bieden om
het contact tussen Nederlandse en internationale studenten te vergroten.

TAALCURSUSSEN

Ook taal mag geen barrière zijn voor
toegang tot onderwijs. Om ervoor te
zorgen dat de taalvaardigheid van
personeel en studenten in zowel het
Engels als het Nederlands adequaat
is, wil Lijst VUUR Nederlandse
taalcursussen
aanbieden
voor
internationale studenten en docenten,
en
Engelse
taalcursussen
voor
Nederlandse studenten en docenten.
Het Engels wordt steeds belangrijker
in de wereld van vandaag, maar vooral
ook in de academische wereld, en Lijst

“Lijst VUUR zet zich
in voor gelijke kansen
voor iedereen”
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VUUR wil ervoor zorgen dat elke docent of student over de nodige talenkennis
kan beschikken. Dankzij Lijst VUUR is de Engelse taalvaardigheid een verplicht
onderdeel geworden voor de basiskwalificatie onderwijs die elke docent
moet behalen. Lijst VUUR zal er bij de universiteit op aandringen om verder te
werken aan de Engelse taalvaardigheid van haar personeel. Bovendien maakt
het leren van het Nederlands de integratie van internationale studenten in het
volledige studentenleven van Utrecht makkelijker, aangezien taalbarrières ook
de toegang tot andere aspecten van het studentenleven kunnen beïnvloeden.
Lijst VUUR wil daarom ook werken aan een taalbeleid breder dan alleen het
onderwijs dat toegang wil bieden aan alle studenten.

DIVERSITEIT

De Universiteit Utrecht moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt. Dit
geldt voor iedereen, ongeacht culturele of etnische achtergrond, seksualiteit
of gender. Studenten moeten kunnen zijn wie ze willen zijn, dit begint met
de erkenning van verschillende genders. Lijst VUUR wil zich hiervoor inzetten,
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat studenten hun voorkeur kunnen kiezen
met betrekking tot persoonlijke voornaamwoorden in de communicatie met
de universiteit en de inschrijving voor cursussen. Verder wil Lijst VUUR een
academische cultuur creëren die inclusiever is door een academische kalender
te maken die ook aandacht heeft voor bijvoorbeeld de feestdagen van andere
culturen. Lijst VUUR is zich bewust van de discussie die heerst omtrent dit
onderwerp en is van mening dat vooral respect naar elkaar hierin erg belangrijk
is en een kernwaarde is voor inclusie en diversiteit.

In het kort :
•
•
•
•
•

Begeleiding voor ‘first generation students’
Anoniem tentamineren
Belangrijke documenten beschikbaar in Engels en Nederlands
Studenten kiezen zelf hun voornaamwoord
Respect en erkenning van andere culturele feestdagen
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huisvesting
en faciliteiten
Een universiteit heeft niet alleen de verantwoordelijkheid om onderzoek te
doen ter bevordering van de wetenschap, maar ook om de individuele en
persoonlijke ontwikkeling van de studenten te waarborgen. Om te slagen
in hun opleiding, hebben studenten verschillende faciliteiten nodig die door
de universiteit worden verzorgd. Lijst VUUR streeft naar verbetering van de
beschikbare faciliteiten binnen en buiten de universiteit.

MEER STUDENTENHUISVESTING

In 2018 was er in Utrecht een tekort aan
ruim 4.000 studentenkamers. Om de periode
te overbruggen totdat er door de gemeente
nieuwe studentenwoningen zijn gerealiseerd,
verschenen 400 tijdelijke woningen op het
Utrecht Science Park begin 2020. De komst
van de 400 woningen is een stap in de goede
richting, maar zal niet de resterende 90% van
het woningtekort oplossen. Omdat het vinden van eerlijke en veilige huisvesting
in Utrecht veel stress kan veroorzaken bij studenten, zou Lijst VUUR graag meer
assertiviteit van de universiteit zien om het tekort aan studentenhuisvesting
voor zowel Nederlandse als internationale studenten te verminderen. Er moet
meer ingezet worden op extra gebouwen waar studenten onder veilige en
eerlijke omstandigheden kunnen leven. Zeker op de Uithof kan de Universiteit
Utrecht hieraan meewerken door bijvoorbeeld meer in gesprek te gaan met
partners die zich hier bevinden (Camelot, SSH).

“Maak van de Uithof
een leefbare plek voor
studenten”

LEEFBARE UITHOF

Terwijl het aantal inwoners van de Uithof is gegroeid, blijven locaties waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder veel geld uit te geven schaars.
Bovendien erkent Lijst VUUR de behoefte aan een grotere supermarkt om in de
basisbehoeften van de vele (bijna 3000) bewoners van de Uithof te voorzien.
Daarnaast kan catering door studentondernemingen worden gebruikt om op
deze manier een circulaire economie te ondersteunen.
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MEER STUDIEPLEKKEN

De noodzaak van meer studieplekken en vergaderruimtes voor studenten
is kenmerkend geweest voor de COVID-crisis. We hebben veel klachten
gehoord over de website en het reserveringsprogramma van studieplekken
in de universiteitsbibliotheek. Lijst VUUR gaat het aantal studieplekken
en vergaderruimtes vergroten, de website versterken en werken aan een
transparanter overzicht van de beschikbare plekken, kamers en faciliteiten in de
universiteitsbibliotheken. Een voorbeeld hiervan zou een systeem zijn waarbij
locaties en aantal studieplekken in één oogopslag zichtbaar zijn op een kaart.

BETERE CATERING

Sinds de overstap van Sodexo naar Eurest in 2020 zijn een aantal dingen
veranderd. Een paar restaurants zijn verder uitgebreid. Lijst VUUR vindt het
belangrijk dat de catering gevarieerd blijft en er genoeg gezonde (vega en
vegan) opties bestaan. Een goed voorbeeld van een gevarieerde keuken is al
te vinden in het Future Food-eiland in het Educatorium. Naast de smakelijke
gerechten zijn er ook exposities en activiteiten op voedselgerelateerde thema’s.
Een punt waar nog wel het een en ander op gewonnen zou kunnen worden
is het gebruik van lokale producten, goed voor het milieu, voor de student en
de regio. Ondertussen zijn in de meeste gebouwen magnetrons te vinden die
bruikbaar zijn voor studenten, op deze manier kunnen studenten altijd iets je
eigen eten nuttigen.

In het kort :
• Eerlijke en veilige huisvesting voor zowel Nederlandse studenten als
internationals
• Meer en betere voorzieningen op de Uithof
• Meer studieplekken
• Verbeteren van de website van de UB
• Gevarieerde en gezonde catering
• Magnetrons
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Actief studentenleven
Onder het studentenleven valt op de eerste plaats studeren, maar daarnaast
bruist Utrecht van verschillende studie- en studenten(sport)verenigingen, die
een wezenlijk onderdeel vormen van het Utrechtse studentenleven. Lijst VUUR
zet zich in voor studenten die naast de studie extra activiteiten willen doen en
vindt dat studenten hier de ruimte en ondersteuning voor moeten krijgen.

ERKENNING EN STEUN BESTUURSJAAR

Studenten die een bestuursjaar doen zetten zich een jaar lang in om studenten of
studentenorganisaties een geweldig jaar te bezorgen. Lijst VUUR onderstreept
de waardering van de studentbestuurders en heeft zich dan ook afgelopen
jaar ingezet de inzet van deze bestuurders te belonen door middel van het
uitreiken van een certificaat. Naast dat een bestuursjaar ontzettend leerzaam
en leuk is, gaat er ook erg veel tijd inzitten. Daarnaast is de prestatiedruk waar
studentbestuurders mee te maken krijgen een onderbelicht onderwerp. Lijst
VUUR vindt het belangrijk dat bestuursleden met een vertrouwenspersoon
van de universiteit kunnen praten, die ervaring heeft op het gebied van
prestatiedruk en besturen. Zo kunnen deze studenten de volle potentie uit hun
bestuursjaar halen.

STUDIE- EN STUDENTENVERENIGINGEN ZONDER ZORGEN

We zien nu dat verenigingen veel geld moeten
betalen om op de introductiedagen te kunnen
staan. Lijst VUUR wil dat de kosten om daar
te kunnen staan eerlijker verdeeld worden. De
kosten moeten proportioneel worden. Wij willen
daarnaast de verenigingen in Utrecht zichtbaarder
worden voor internationals zodat ook zij de kans
krijgen om zich aan te sluiten bij een vereniging.
Lijst VUUR ziet bovendien dat studieverenigingen
vaak geen locatie hebben voor hun activiteiten.
Daarom willen wij dat de universiteit locaties voor studieverenigingen, waar
zij hun activiteiten in kunnen organiseren. Lijst VUUR heeft er tenslotte voor
gezorgd dat Uni-Life wil samenwerken met de UU. Wij zijn daar enorm trots
op. Uni-Life is een evenementenplatform waarop studenten alle activiteiten en
evenementen kunnen vinden van studie- en studentenverenigingen in Utrecht.
Hierdoor wordt het gemakkelijker voor studenten om te participeren in een
actief studentenleven.

“Elke student
heeft recht op een
studentenleven.”
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DE 75/25-REGEL

Verenigingen moeten ook toegankelijk zijn, vindt Lijst VUUR. In het collegejaar
2020-2021 moest 75% van alle leden van een studentenvereniging studeren
aan de UU of HU. Wanneer dit niet het geval was werden deze verenigingen
aanzienlijk gekort op de bestuursbeurzen. Studenten aan de HKU krijgen met
dit beleid geen goede kans om lid te worden van een studentenvereniging,
wat Lijst VUUR oneerlijk vindt. De HKU levert veel actieve studenten op en
zijn daardoor onmisbaar bij studentenverenigingen. Lijst VUUR wil dat het
percentage van verplichte UU en HU studenten dit jaar op 75% blijft, zodat
ook HKU-studenten een eerlijke kans krijgen.

BELEIDSKADER STUDENTENORGANISATIES

Aankomend jaar zal het beleidskader studentenorganisaties herzien worden. Op
dit moment krijgen een aantal verenigingen een basissubsidie. De Universiteit
Utrecht is van plan deze subsidie met ingang van 2022 te schrappen en op
andere manieren over alle studentenverenigingen te verdelen. Lijst VUUR is
van mening dat over deze herverdeling zorgvuldig moet worden nagedacht en
dat er geluisterd moet worden naar alle relevante partijen, wat bij het huidige
nieuwe plan niet voldoende het geval is. Ook moet de totale subsidiepot worden
opgehoogd, aangezien er veel meer verenigingen gebruik van zullen maken.

GETRAINDE VERTROUWENSPERSONEN

Veel verenigingen hebben een vertrouwenspersoon tot hun beschikking
waar leden bij terecht kunnen. In de praktijk blijkt echter dat deze rol vaak
weggelegd is voor een bestuurslid van debetreffende vereniging. We zien
te weinig vertrouwenspersonen bij studieverenigingen, terwijl ze ook daar
een waardevolle toevoeging kunnen zijn. Lijst VUUR zet zich in voor het
aanbieden van getrainde vertrouwenspersonen door de universiteit, samen
met het aanbieden van trainingen aan leden en bestuursleden die zich tot
vertrouwenspersoon willen laten opleiden.

In het kort :
•
•
•
•
•
•

Vertrouwenspersoon voor bestuursleden
Eerlijke kosten voor stands op de UIT
Locaties voor studieverenigingen
75/25 regel
Eerlijke verdeling subsidies
Getrainde vertrouwenspersonen voor studieverenigingen
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Digitalisering
In een wereld die steeds meer in connectie staat met elkaar en waarin de term
globalisering steeds sterker wordt, is digitalisering een belangrijk aspect. Niet
alleen voor de verspreiding van kennis voor onderzoek maar ook op het gebied
van onderwijs is de digitalisering van de universiteit van groot belang.

EEN FIJNE ONLINE OMGEVING
Lijst VUUR heeft onderwijskwaliteit hoog
in het vaandel. Kwaliteit in zowel offline als
online onderwijs. Online onderwijs is vrij
nieuw en brengt veel nieuwe en misschien
onbekende situaties met zich mee. Om ook in
een online omgeving de onderwijskwaliteit
te garanderen vindt Lijst VUUR dat er een
universiteitsbreed handboek moet komen
waarin handleidingen, mogelijkheden
binnen online programma’s en regels
omtrent online onderwijs en veiligheid
komen te staan.

“Gebruik
digitalisering
slim.”

EEN PLATFORM VOOR ALLE UU PORTALS

Lijst VUUR zet zich in voor opleidingsgerelateerde informatie op één overzichtelijk
en toegankelijk platform. Op dit moment zijn er vier gescheiden platforms
waar studenten hun informatie vandaan halen, namelijk: Osiris, Blackboard, de
studentenwebsite en MyTimetable UU. Door deze platforms samen te voegen
hoeven studenten zich niet in te loggen op de verschillende platforms, waardoor
het veel gemakkelijker wordt om alle informatie in een oogopslag te zien.

OPEN SCIENCE

Een goede basis in kennisoverdracht leidt tot efficiënter onderzoek. Dit laat de
universiteit floreren in de manier waarop kennis overgedragen kan worden, zowel
op nationaal als internationaal niveau. Lijst VUUR ondersteunt de vier pijlers
van het Open Scienceprogramma en ziet de meerwaarde van het faciliteren
van deze beweging. Denk bijvoorbeeld aan het gratis beschikbaar stellen van
wetenschappelijke artikelen.
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FLEXIBEL STUDEREN

Lijst VUUR is voor flexibel onderwijs. Wij willen daarom dat hoorcolleges
opgenomen worden, zodat studenten deze terug kunnen kijken wanneer ze
niet live aanwezig konden zijn. De studenten die om welke reden dan ook niet
aanwezig konden zijn tijdens het college hebben op deze manier geen nadeel
ten opzichte van de andere studenten.

CYBER VEILIGHEID EN PRIVACY
Lijst VUUR ziet veel mogelijkheid voor het verbeteren van de online veiligheid
van de UU, om hacks en gegevens diefstallen te voorkomen. Cyberaanvallen
zijn aan de orde van de dag, zo zijn dit jaar de UvA en de HvA aangevallen. Vorig
jaar is de UU zelf aangevallen. Dergelijke scenario’s zijn niet alleen bijzonder
onwenselijk, maar het herstel is duur en ingewikkeld. Op dit moment maakt
de Universiteit Utrecht gebruik van een wachtwoordsysteem dat studenten
verplicht hun wachtwoord regelmatig te wijzigen. Lijst VUUR vindt dit een
omslachtig systeem, dat bovendien maar beperkt bijdraagt aan de veiligheid.
Lijst VUUR wil dat de Universiteit Utrecht blijft zoeken naar veiliger methodes,
waarbij we de recent geïmplementeerde tweefactorauthenticatie toejuichen
als een stap in de goede richting.

STUDIEMATERIALEN

Lijst VUUR streeft naar zo min mogelijk onnodig papiergebruik. Wij willen dit
bewerkstelligen door studiematerialen digitaal beschikbaar te stellen. Denk
bijvoorbeeld aan studieboeken, die studenten vaak maar één vak gebruiken.
Wanneer het niet mogelijk is om studiematerialen digitaal beschikbaar te
maken, wil Lijst VUUR dat de universiteit hergebruik stimuleert en faciliteert.
Lijst VUUR is voor minder verspilling en voor méér hergebruik.

In het kort :
•
•
•
•
•

Universiteitsbreed handboek
Één platform voor MyTimetable, Blackboad en Osiris
Opgenomen hoorcolleges
Veilige loginmethodes
Digitale leermiddelen om papierverspilling tegen te gaan
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VERSTERKING
MEDEZEGGENSCHAP
Lijst VUUR staat voor een universiteit waar studenten de kans krijgen deel te
nemen aan de ontwikkelingen die zich binnen de universiteit voltrekken.

LIJST VUUR GEEFT GEHOOR AAN DE STUDENTEN
Helaas lijkt het gat tussen studenten en
de medezeggenschap soms groot. Lijst
VUUR wil dit gat verkleinen. Afgelopen
jaar is Lijst VUUR al begonnen met
het organiseren van inputmomenten
en task forces waar ook studenten die
niet direct betrokken waren binnen de
medezeggenschap welkom waren. Op
deze manier probeert Lijst VUUR de
band tussen de medezeggenschap en
de studenten te versterken. Daarnaast
hoopt Lijst VUUR op deze manier de
medezeggenschap zichtbaarder en vooral
ook minder abstract te maken. Zo hopen wij
dat alle studenten zich vertegenwoordigd
en vooral gehoord voelen.

“Lijst VUUR ziet het belang
van de betrokkenheid
van studenten binnen
de medezeggenschap.
Het blijft immers ons
onderwijs!”
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BELANG EN VERSTERKING VAN MEDEZEGGENSCHAP
EN PARTICIPATIE

In 2015 zagen we met lede ogen dat de basisbeurs werd afgeschaft.
Opmerkelijk genoeg werden studenten toentertijd weinig ingezet tijdens
de besluitvorming op landelijk niveau, dit terwijl de medezeggenschap van
studenten juist hier van belang was. Het gaat immers om een zeer groot
gevolg voor ons. Binnen de universiteit hebben studenten echter nog steeds
een grote stem in beslissingen van de universiteit. Mede dankzij Lijst VUUR
zijn er stappen genomen in de verbetering van studentenwelzijn, diversiteit
en inclusie. Daarnaast zijn er ook maatregelen genomen om initiatieven en
onderzoek naar duurzame ontwikkeling te faciliteren. Ook heeft Lijst VUUR
zich de afgelopen tijd al veel ingezet voor de versterking van de positie van de
studenten in de medezeggenschap. Zo heeft Lijst VUUR een nota geschreven
om een studentassessor aan te stellen binnen het College van Bestuur en
worden de mogelijkheden voor een universiteitsforum onderzocht. Deze
twee nieuwe instanties moeten bijdragen aan een bredere participatie van
studenten en medewerkers, en representatievere besluitvorming binnen de
universiteit. Lijst VUUR zet zich in om zowel de studentassessorpositie als het
universiteitsforum te realiseren. Ook kijkt Lijst VUUR naar de mogelijkheden voor
het versterken van de medezeggenschap door middel van het aanstellen van
een beleidsmedewerker medezeggenschap. Lijst VUUR ziet het belang van de
betrokkenheid van studenten binnen de medezeggenschap en besluitvorming.
Het blijft immers ons onderwijs!

In het kort:
•
•
•
•

Inputmomenten voor studenten
Zichtbaarheid en laagdrempeligheid van medezeggenschap
Versterking van studenten binnen de medezeggenschap
Studentenassessor in het CvB
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voor meer informatie:
www.verenigingvuur.nl
1. Chiara Stam
c.c.stam@uu.nl

5. Abraham de Boer
A.d.deboer@students.uu.nl

2. Rémi ter Haar
r.e.terhaar@students.uu.nl

6. Klara Röhrs

3. Annemarijn Oudejans
a.t.oudejans@uu.nl

4. Job de Jager

K.l.b.rohrs@students.uu.nl

7. Mels Tijdgat
m.tijdgat@students.uu.nl

j.s.dejager@students.uu.nl

Laat je stem horen voor de Universiteitsraad.
Stemmen kan van 6-8 april.
Make your voice heard for the University Council.
You can vote from 6-8 April.
30 		
Verkiezingsprogramma Lijst VUUR 2020-2021

31

