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Beste student,
Van 6 tot en met 8 april zijn de verkiezingen, maar helaas niet voor de Faculteitsraad Sociale Wetenschappen. Toch is dit hét moment om jouw
stem te laten horen, voor de universiteitsbrede medezeggenschap.
De Faculteitsraad is hét medezeggenschapsorgaan voor zaken die de hele faculteit aangaan. Wij als studentengeleding vertegenwoordigen jullie, alle studenten aan faculteit Sociale Wetenschappen. Wij willen ons, samen met vereniging VUUR helemaal voor jullie inzetten en jullie belangen te behartigen.
In dit verkiezingsprogramma kun je lezen waar wij voor staan en waar wij
ons komend jaar hard voor willen maken. Al zal er geen verkiezing voor onze
faculteit, willen wij toch op deze manier onze plannen mededelen. Hier vind
je grote thema’s en ideeën, maar ook juist de concrete stappen die wij willen
gaan nemen.

VUUR voor jou

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

Eline Pothoven
Eline Pothoven
Namens Lijst VUUR 2021-2022
Sociale Wetenschappen

1. ELINE POTHOVEN
ONDERWIJSWETENSCHAPPEN
VOCUS, Inspraak, MT-lid

2. ELINE KENSEN
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN
Inspraak, OC-lid, student assistent

3. NINO ZUIDERVELD
PSYCHOLOGY
Alcmaeon

4. JOVAN KALYANGO
METHODOLOGY AND STATISTICS

Toekomst rondom
corona
Door de huidige situatie rondom corona zal het onderwijs er ook volgend jaar
anders uitzien. Juist in deze periode gaat VUUR monitoren dat de kwaliteit
van het onderwijs op onze faculteit bewaard blijft. Hierin wil VUUR de nadruk
leggen op het belang van sociale connectie tussen studenten.

STUDIEWERKPLEKKEN
VUUR vindt het belangrijk dat
er voldoende studieplekken voor
studenten aanwezig zijn op de
universiteit, ook in tijden van corona. Veel
vergaderruimtes staan leeg en bieden
mogelijkheden voor het samenwerken
van studenten op het Science Park. Er
zijn verschillende mogelijkheden die
op dit moment al worden onderzocht
door de aparte opleidingen, maar ook
door het faculteitsbestuur. Komend jaar
wil VUUR deze ontwikkelingen blijven
monitoren en er naar streven dat iedere
student, indien daar behoefte aan is, de
mogelijkheid heeft om eens in de week
gebruik te maken van een studieruimte
om aan een samenwerkingsopdracht
te werken.

“VUUR VINDT HET BELANGRIJK
DAT ER VOLDOENDE
STUDIEPLEKKEN VOOR
STUDENTEN AANWEZIG ZIJN
OP DE UNIVERSITEIT.”
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“VUUR PLEIT ERVOOR DAT
ONDERZOEK GEDAAN WORDT
NAAR DE MATE WAARIN
STUDENTEN THUIS DE JUISTE
VOORZIENINGEN TOT HUN
BESCHIKKING HEBBEN.”

BALANS IN ONLINE / OFFLINE ONDERWIJS

Verder moet de universiteit ook in deze speciale omstandigheden toegankelijk
blijven. VUUR pleit ervoor dat onderzoek gedaan wordt naar de mate
waarin studenten thuis de juiste voorzieningen tot hun beschikking hebben.
Voor studenten bij wie dit niet het geval is, moeten alternatieve oplossingen
gevonden worden. VUUR wil een evenwicht tussen online en offline onderwijs.
Het vooruitzicht is dat in september 70% van het onderwijs op de campus zal zijn
en 30% van het onderwijs online. VUUR zal ernaar streven dat de werkgroepen
op de campus zijn en de colleges online. Dit omdat het voor studenten gunstig
is dat ze hun colleges op elk moment kunnen bekijken. Daarnaast is sociale
verbondenheid op de campus met studenten iets belangrijks en het ligt ons
VUUR na aan het hart. We begrijpen de noodzaak om het gezonde voorrang te
geven dus sociale afstand zal op zijn plaats zijn zoals het afgelopen semester
is gebeurd voor sommige clusters (cohorten/klassen) hoewel het niet verplicht
moet zijn om naar de campus te gaan.

Lijst VUUR Sociale Wetenschappen
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Laagdrempelige
medezeggenschap
Als Faculteitsraad vertegenwoordig je de studenten van jouw faculteit en zorg
je dat zij een stem hebben in hun eigen onderwijs. Veel mensen zijn echter niet
op de hoogte van waar de Faculteitsraad zich mee bezig houdt. Komend jaar
wil VUUR zich daarom inzetten om de betrokkenheid van de studenten bij de
Faculteitsraad te vergroten. Door het vergroten van de betrokkenheid kan er
een beter beeld gevormd worden over de mening van de student. Dit willen
wij doen door op grotere schaal en verschillende niveaus te gaan communiceren met de gehele faculteit.

COMMUNICATIE OP ALLE NIVEAUS
De Faculteitsraad is namelijk niet het enige orgaan waarin jij als student vertegenwoordigd wordt. Op opleidingsniveau zijn
studenten in de Opleidingscommissie en
het managementteam hard bezig om de
kwaliteit van jouw onderwijs te waarborgen en te verbeteren. Ook de besturen van
studieverenigingen hebben veel contact
met de studenten van hun opleiding. De
bestuurs-, OC- en MT-leden zijn goed op
de hoogte van wat er speelt binnen de opleidingen en de faculteit als geheel. Hierdoor kunnen zij deze informatie goed verspreiden onder de studenten. VUUR pleit
er dan ook voor om het contact met hen te
versterken om de stem van jou als student
beter te kunnen vertegenwoordigen in de
Faculteitsraad.
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“Komend jaar wil VUUR
de mogelijkheden
gaan onderzoeken
om een certificaat
uit te reiken aan alle
medezeggenschappers
die door de universiteit
erkent wordt.”

ERKENNING VAN MEDEZEGGENSCHAP

Studenten die actief zijn binnen de medezeggenschap hebben een lage mate
van zichtbaarheid op de universiteit. Niet alleen bij studenten, maar voornamelijk binnen de lagen van de universiteit is de medezeggenschap wel zichtbaar, maar wordt het niet erkent. Zo worden de medezeggenschappers niet
meegenomen bij het jaarlijkse kerstcadeau en wordt er geen contract afgesloten bij de UU. Komend jaar wil VUUR de mogelijkheden gaan onderzoeken
om een certificaat uit te reiken aan alle medezeggenschappers die door de
universiteit erkent wordt. Hierop zouden we graag vaardigheden willen onderschrijven om zo een professionele uitstraling te geven richting de medezeggenschap. Niet alleen deze professionele uitstraling zal de erkenning van
medezeggenschap bevorderen, maar ook de bekendheid en aantrekkelijkheid.
Wanneer er meer erkenning is voor een bepaalde taak, zal er waarschijnlijk
ook meer animo zijn voor de medezeggenschap de komende jaren.
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Studentenwelzijn
Binnen VUUR staat studentenwelzijn centraal. Het is belangrijk dat studenten
lekker in hun vel zitten tijdens hun studie. Uit een onderzoek van het Interstedelijk
Studenten Overleg eind 2019 blijkt dat de helft van de studenten last zou
hebben van “problematische stress”, een derde van “psychisch gerelateerde
klachten, zoals concentratieproblemen, faalangst en depressie” en 15 procent
loopt een serieus risico op burn-out. In de huidige situatie nemen deze klachten
alleen maar toe.

ZICHTBAARHEID
STUDENTENVOORZIENINGEN
Voor studenten met bovengenoemde
ervaringen heeft de UU een breed
aanbod aan welzijnsvoorzieningen.
Helaas zijn deze niet altijd even zichtbaar
bij de student. VUUR pleit daarom voor
het vergroten van de bekendheid van
deze studentenvoorzieningen door,
bijvoorbeeld in samenwerking met
studieverenigingen, deze voorzieningen

“Het is belangrijk dat
studenten lekker in hun
vel zitten tijdens hun
studie.”

te promoten via sociale media en Blackboard. Daarnaast is het belangrijk de
bekendheid van ontspannende activiteiten te vergroten. Studeren gaat niet
alleen om presteren, maar ook om zelfontwikkeling en ontspanning
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STUDENTENBEGELEIDING

Ook gaat VUUR ervoor zorgen dat tutoren opgeleid worden om een centrale
rol in te nemen bij het monitoren en doorverwijzen van studenten. Hierbij is
ook het vergroten van de capaciteit van studentenpsychologen belangrijk
om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. VUUR gaat zich bovenal hard
maken voor het studentenwelzijn van de gevolgen van de corona-periode. Het
is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot hulp na een tijd van onzekerheden
en welzijnsklachten.

TUTORAAT
VUUR vindt het belangrijk dat studenten goed begeleid worden gedurende
hun studie. Daarvoor is het van belang dat het Tutoraat op de opleidingen
goed geregeld is. Dit is niet altijd het geval, daarom pleit VUUR voor een gelijke
kwaliteit van Tutoraat en een verdere professionalisering. Het is hierbij van
belang om het Tutoraat meer structuur te geven, met vaste bijeenkomsten,
bijeenkomsten ook face-to-face aanbieden in de tijd van online onderwijs en
een bekwame tutoraatcoördinator. VUUR vindt het belangrijk dat niet alleen
studenten die net beginnen aan de universiteit goed begeleid worden, maar ook
studenten bij hun bachelorscriptie, masterkeuze en verdere loopbaanoriëntatie.
Daarom moet er ook in het laatste studiejaar een tutoraatprogramma
aangeboden worden.

Lijst VUUR Sociale Wetenschappen
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Onderwijskwaliteit
St

KWALITEITSGELDEN

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen is het belangrijk dat er
kwalitatief goede docenten zijn. VUUR vindt het belangrijk dat meer docenten
een vast contract aangeboden krijgen, zodat zij zichzelf en de kwaliteit van
hun onderwijs verder kunnen ontwikkelen. Ook kan door een vaste aanstelling
hun kennis over een cursus worden behouden en vergroot. Wanneer er een
hoger percentage docenten met een vast contract is, kan er ook meer worden
geïnvesteerd op de lange termijn in
het onderwijs. Wanneer er wel met
tijdelijke docenten wordt gewerkt,
is het belangrijk dat deze gespreid
worden aangenomen zodat er geen
gat ontstaat wanneer deze docenten
ook gelijktijdig vertrekken.

“VUUR wil flexstuderen
naar de faculteit Sociale
Wetenschappen halen.”

DOCENTKWALITEIT EN
VASTE AANSTELLINGEN

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen is het belangrijk dat er
kwalitatief goede docenten zijn. VUUR vindt het belangrijk dat meer docenten
een vast contract aangeboden krijgen, zodat zij zichzelf en de kwaliteit van
hun onderwijs verder kunnen ontwikkelen. Ook kan door een vaste aanstelling
hun kennis over een cursus worden behouden en vergroot. Wanneer er een
hoger percentage docenten met een vast contract is, kan er ook meer worden
geïnvesteerd op de lange termijn in het onderwijs. Ook kunnen docenten in het
wetenschappelijk onderwijs veel stress ervaren doordat zij geen vast contract
hebben, wat zowel de mentale gezondheid van de docenten als de kwaliteit
van het onderwijs niet ten goede komt. Bovendien is het gemeenschapsgevoel
binnen en tussen de opleidingen erg belangrijk. Door meer vaste aanstellingen
voor docenten kan er tussen de docenten onderling, maar ook tussen student
en docent een betere band worden opgebouwd. Zo kunnen studenten op een
laagdrempelige manier met vragen bij de docenten terecht. Wanneer er wel
met tijdelijke docenten wordt gewerkt, is het belangrijk dat deze gespreid
worden aangenomen zodat er geen gat ontstaat wanneer deze docenten ook
gelijktijdig vertrekken.
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FLEXSTUDEREN

Flexstuderen is een relevant concept voor veel verschillende groepen studenten.
De verenigingsbestuurders, de jonge ondernemers, maar ook de mensen die
het moeilijk hebben thuis, of ernstig ziek zijn. Flexstuderen zorgt ervoor dat
je in een collegejaar per cursus betaalt in plaats van een vast bedrag per
jaar. Momenteel is er mede dankzij VUUR een pilot flexstuderen gestart bij
twee studies op de faculteit Geesteswetenschappen en VUUR wil dit naar de
faculteit Sociale Wetenschappen halen. Het kunnen betalen per vak biedt meer
mogelijkheid tot zelfontplooiing en geeft ruimte om dingen naast je studie op te
pakken. Ook verlaagt het de werkdruk omdat er de keuze is hoeveel cursussen
er gevolgd worden en alleen voor deze cursussen collegegeld betaald wordt.
Op deze manier kunnen studenten zichzelf meer de tijd gunnen om het
curriculum naast de studie uit te breiden en zichzelf te ontwikkelen. Op dit
moment wachten we de evaluatie bij de faculteit Geesteswetenschappen af
en zullen we ons komend jaar met enthousiasme inzetten om het flex studeren
naar onze faculteit te halen.

Lijst VUUR Sociale Wetenschappen
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Inclusiviteit en
toegankelijkheid
Als

ONTWIKKELING VOOR IEDEREEN

VUUR vindt het belangrijk dat de universiteit een open, veilige en kansrijke
omgeving is. Maar ook binnen de universiteit moet constructief gewerkt
worden aan een betere omgeving, onder andere door het ondersteunen en
verspreiden van initiatieven als het buddyprogramma Opmaat.

“VUUR vindt het belangrijk
dat de universiteit een
open, veilige en kansrijke
omgeving is.”

Ook moet iedereen de juiste handvatten
aangereikt krijgen om zich ten volle te
kunnen ontplooien. VUUR pleit daarom
voor een toegankelijke faculteit, waar
iedereen de kans krijgt om te studeren. Ook
als zij van huis uit minder mogelijkheden
daartoe hebben. Denk hierbij aan
soepelere regelingen voor tienermoeders
en betere voorzieningen op de universiteit
en specifiek in onderwijsruimtes voor
studenten met een functiebeperking zoals
een gehoorbeschadiging of dyslexie.

INTERNATIONALISERING

VUUR wil zich ook bezig houden met de internationalisatie van de faculteit. Op dit
moment zijn er geen Engelse bachelors aanwezig en zijn er maar weinig opties
voor het volgen van Engelse cursussen. Dit terwijl veel van de literatuur wel in
het Engels is. Dit kan veel internationale studenten afstoten van de faculteit.
Hierom wil VUUR voor meer Engelse mogelijkheden zorgen voor studenten die
hier behoeften aan hebben. VUUR wil hiermee de internationalisatie van de
faculteit stimuleren.
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Duurzaamheid
VUUR maakt zich hard voor een duurzame en schone faculteit. Hiermee draagt
VUUR bij aan het streven naar een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering in
2030.

DUURZAME SAMENWERKING

VUUR streeft bovendien naar een
samenwerking met studieverenigingen en de
Green Office met als doel het vergroten van
de bewustwording rondom duurzaamheid.
Hierin vinden we het bijvoorbeeld belangrijk
dat er gekeken wordt naar een vermindering
van het afval van koffiebekers. We willen de
mogelijkheden verkennen als het gaat om
het geven van korting op koffie wanneer je je
eigen beker meeneemt, iets wat bij de Spar
inmiddels is ingevoerd. De medewerking van
studenten is hierin onmisbaar: verduurzamen
doe je samen!

“VUUR streeft naar een
samenwerking met
studieverenigingen en de
Green Office”
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voor meer informatie:
www.verenigingvuur.nl
1. Eline Pothoven
e.f.pothoven@students.uu.nl

2. Eline Kensen
e.m.kensen@uu.nl

3. Nino Zuiderveld
n.zuiderveld@students.uu.nl

4. Jovan Kalyango
j.kalyango@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.
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