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DOOR HET

WAT IS VUUR?
In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en
medewerkers mee over het beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. Deze studenten en medewerkers vertegenwoordigen de stem
van hun collega’s en medestudenten bij de bestuurders.
Lijst VUUR is opgericht in 2006 uit onvrede over de kwaliteit van de kandidatenlijst voor de Universiteitsraad. Een aantal U-raders namen samen met LinQ (tegenwoordig VIDIUS) en USF Studentenbelangen (ook tegenwoordig VIDIUS) het
initiatief om een lijst op te richten die zich ten doel stelde kwaliteit als uitgangspunt te nemen bij het vaststellen van de lijstvolgorde.
Inmiddels is VUUR uitgegroeid tot een vereniging met leden in de universiteitsraad, verschillende faculteitsraden en opleidingscommissies, en daarnaast zijn
leden assessor, studentlid van het bestuur van onderwijsdirecteuren en anderzijds betrokken bij de medezeggenschap en zeggenschap van de universiteit.
En daar ligt ook de kracht van VUUR, VUUR is op alle lagen actief en zorgt er op
deze manier voor dat leden gemakkelijk de juiste persoon te spreken krijgen om
zaken aan te kaarten.
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Hoofdthema’s
Omdat elke faculteit eigen problemen, uitdagingen en identiteit kent, en de raden daarom verschillende onderwerpen bespreken, verschillen de doelstellingen
en standpunten per fractie. Voor de universiteitsraad zijn de onderwerpen universiteitsbreed, en verschillen daarom ook van de faculteitsraad. Toch zijn alle
standpunten verbonden door de gedeelde visie op onze vier hoofdthema’s:
Hoge onderwijskwaliteit staat
centraal in de VUUR standpunten, ook voor de digitale vormen
van onderwijs. Dat is uiteindelijk waar je als student voor
naar de universiteit gaat.

De Universiteit Utrecht moet
koploper zijn op het gebied
van duurzaamheid. Wachten
is geen optie meer. VUUR zet
zich in om de universiteit voor
te bereiden op de toekomst.

Studeren is de tijd van je leven.
Maar met een hoge werkdruk en
financiële druk is dat makkelijker
gezegd dan gedaan. Daarom zet
VUUR zich in om meer aandacht
te besteden aan het individuele
studentwelzijn.

Diversiteit maakt deel uit
van de kernwaarden van de
academische gemeenschap.
VUUR zet zich dan ook in voor
een gastvrije universiteit waar
iedereen zich thuis kan voelen.

Wat heeft VUUR dit jaar bereikt?

Het afgelopen jaar heb ik als fractievoorzitter van VUUR in de universiteitsraad gezeten. En ik kan zeggen dat ik oprecht trots ben op
wat we bereikt hebben. In september hebben we ervoor gezorgd dat studenten die niet op exchange konden omdat de
kleurcode van het land ineens veranderde door de pandemie, toch
bezwaar konden maken en op een veilige manier op exchange
konden gaan. We hebben de groep eerste generatie studenten
en hun belangen op de agenda gezet. We hebben ervoor gezorgd
dat medewerkers en studenten in alle UU-regio’s toegang hebben
tot menstruatieproducten. We zijn in gesprek gegaan met Olympos,
wat resulteerde in een genderneutrale kleedkamer. We hebben een
Mindlab voorstelling voor studenten geagendeerd, hebben de UU gebouwen wat koeler gemaakt door te vragen of de verwarming niet wat
omlaag kan en hebben we een nota ingediend over genderinclusief taalgebruik op de UU. Dit zijn slechts wat stappen die we hebben ondernomen
dit jaar. Ik ben blij met ieder gesprek waar we zijn geweest. Ik heb een ding
het afgelopen jaar echt
gemerkt: VUUR is er echt
voor jou!

Chiara Stam

Chiara Stam, Fractievoorzitter Lijst VUUR 2021-2022
Universiteitsraad
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BESTE STUDENT,
Van 16 tot en met 18 mei zijn de verkiezingen voor de Faculteitsraad Recht,
Economie, Bestuur en Organisatie. Dit is hét moment om jouw stem te laten
horen. De Faculteitsraad is hét medezeggenschapsorgaan voor zaken die de
hele faculteit aangaan. Wij als studentengeleding vertegenwoordigen jullie,
alle studenten aan faculteit REBO. Wij willen ons, vanuit lijst VUUR helemaal
voor jullie inzetten en jullie belangen te behartigen. Vorig jaar hebben we
onze rentree gemaakt, en we zouden komend jaar ons werk willen doorzetten. In dit campagneprogramma kun je lezen waar wij voor staan en waar
wij ons komend jaar hard voor willen maken. Hier vind je grote thema’s en
ideeën, maar ook juist de concrete stappen die wij willen gaan nemen.

Door het VUUR voor jou
Stem op 16 t/m 18 mei voor medezeggenschap, stem VUUR!

Hugo Wagenmakers

Hugo Wagenmakers, Lijsttrekker Lijst VUUR 2022-2023
Faculteitsraad Recht, Economie, Bestuur en
Organisatie
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Kernstandpunten
Cum-laude-regeling aanpassen en nakijktermijn
docenten naleven
Fysieke hoorcolleges opnemen
Take-home tentamens verduidelijken
Herkansingsbeleid versoepelen
Duurzaamheid, internationalisering & diversiteit
bevorderen en verbeteren waar nodig!

Faculteitsraad Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
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ONDERWIJS
Herkansingsbeleid versoepelen
De afgelopen jaren is er te weinig focus gelegd op het aanpassen van het herkansingsbeleid. Lijst VUUR gaat zich inzetten voor een rechtvaardiger, soepeler herkansingsbeleid en doet dit in samenwerking met de universitaire VUUR-fractie. Iedere
student moet de mogelijkheid hebben om te herkansen, ongeacht het resultaat
wat bij een toets is gehaald. Een cijfer onder een ‘afgeronde vier’ moet herkansbaar
zijn, maar een cijfer hoger dan een zes ook. Uiteraard moet het dan ook mogelijk
zijn om bij een herkansing een goed resultaat te behalen; zodoende wil VUUR de
zogeheten ‘’zesjesregel’’ van Rechtsgeleerdheid afschaffen. Daarnaast zou de aanwezigheidsplicht ook moeten vervallen als eis voor herkansingen. Tot slot zou het zo
moeten zijn dat als men de eerste toets wegens ziekte of een andere geldige reden
mist, de herkansingsmogelijkheid daardoor niet vervalt. Ziek is ziek en de universiteit
dient daar rekening mee te houden. Extra tentamenmomenten zullen soms nodig
zijn voor een kleine groep.

Take-home tentamens verduidelijken
De take-home tentamens die studenten
moeten maken zijn vaak onduidelijk en geven niet goed aan wat van de student verwacht wordt. Het gevolg is dat studenten
hierdoor een slechter resultaat halen voor
de deeltoets. In de Faculteitsraad willen we
er ons voor inzetten dat de toetscriteria van
take-home tentamens duidelijker worden
gecommuniceerd.

Fysieke hoorcolleges opnemen
Lijst VUUR heeft als doel dat fysieke hoorcolleges opgenomen worden, ook na de
coronapandemie. Zo kunnen studenten beter studieachterstanden wegwerken en
hoeven docenten minder vaak op reeds behandelde stof terug te komen. Het aanstellen van meer studentassistenten, om extra werklast bij docenten te voorkomen,
gaat hand in hand met dit voorstel.
8

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR 2022-2023

Kleinschalig onderwijs en Flexstuderen
Lijst VUUR hecht veel waarde aan kleinschalig onderwijs. Binnen REBO zet VUUR
zich in voor werkgroepen met weinig studenten, waardoor elke student de aandacht
krijgt die zij of hij nodig heeft. Daarnaast breidt VUUR graag de mogelijkheden voor
flexstuderen uit, waarbij per ECTS wordt betaald in plaats van per studiejaar. Hierdoor wordt het makkelijker voor studenten om hun eigen studieritme te bepalen en
om andere taken op zich te nemen dan studeren, bijvoorbeeld een deeltijdbaan of
bestuursjaar.

Cum-laude-regeling aanpassen en
nakijktermijn docenten naleven
Momenteel is het zo dat er nooit een
herkansing mag worden gedaan en
nooit een onvoldoende behaald mag
worden om cum laude te halen. Studenten met pech vallen hierdoor
meteen buiten de boot. Wij willen de
cum-laude-regeling binnen REBO versoepelen om de studenten te helpen!
Verder willen wij dat docenten echt
maar 10 werkdagen doen over de toetsen nakijken. Wij hebben
gemerkt dat deze termijn (die al vaststaat) op
dit moment vaak niet seeus wordt genomen.

“Lijst VUUR hecht veel waarde
aan kleinschalig onderwijs.
Binnen REBO zet VUUR zich in
voor werkgroepen met weinig
studenten ”

Faculteitsraad Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
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STUDENTENWELZIJN
Fysiek onderwijs met aanvullend
digitaliserend onderwijs
“Op facultair niveau
dient hulp aangeboden
te worden aan studenten
die dat nodig hebben.”

Het volgen van een studie of opleiding achter
een beeldscherm is voor veel studenten immens demotiverend gebleken. Fysiek onderwijs moet gestimuleerd worden. Lijst VUUR
vindt dat werkgroepen, trainingen en scriptiegesprekken op locatie gefaciliteerd moeten
blijven, aangezien dat de studietijd van velen
bevorderd!
De digitalisering moet ingezet worden waar
dat nodig is en studenten die echt niet anders kunnen dan thuisblijven, dienen op
een juiste manier door de universiteit begeleid te worden in dit proces. De coronacrisis is achter ons, maar dat betekent niet dat de universiteit zich kan veroorloven om
studenten meer uit het oog te verliezen.
Lijst VUUR vindt dat er uitgebreid naar de behoeftes van studenten gekeken moet
worden. Op facultair niveau dient hulp aangeboden te worden aan studenten die
dat nodig hebben. Tutoren kunnen nog beter ingezet worden om problemen op persoonlijk niveau te signaleren.

Werkdruk tegengaan door
effectief leren
Daarnaast spant Lijst VUUR zich in voor meer studieadviseurs, daarbij is het de bedoeling dat een aantal van deze studieadviseurs, net als bij Geesteswetenschappen,
trainingen verzorgen voor studenten over onder andere effectief leren en hoe om te
gaan met werkdruk.
Ook moeten studenten met een leerachterstand of psychische klachten geholpen
worden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. In de Faculteitsraad zet Lijst
VUUR zich in voor betere informatievoorziening omtrent de mogelijkheden voor studenten met psychische klachten.
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INTERNATIONALISERING
Lijst VUUR is voorstander van internationalisering en steunt internationale studenten. Zodoende zet VUUR zich in voor goede faciliteiten en
duidelijke informatievoorziening voor internationale studenten. Zolang internationalisering niet
ten koste gaat van onderwijskwaliteit, schaart
Lijst VUUR zich achter het groeiende aanbod van
Engelstalige en internationale studies.
Tevens is wel een kritische houding geboden in
de faculteitsraad ten opzichte van Nederlandstalige studies die omschakelen naar het Engels.
Uiteindelijk staat kwaliteit centraal; geen Engelstalige vakken omwille van het Engels.
Lijst VUUR is ook van mening dat er betere begeleiding voor internationale studenten moet
komen vanuit de universiteit. Hierbij staat voorop
dat de informatievoorziening voor internationale studenten moet verbeteren en daar zet Lijst
VUUR zich graag voor in!

Faculteitsraad Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
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DIVERSITEIT EN
INCLUSIVITEIT
Thuis voelen op de faculteit REBO
Iedereen moet zich op de faculteit REBO thuis kunnen voelen. Om dat te bewerkstelligen, moet het voor studenten en personeel mogelijk zijn om laagdrempelig problemen te melden en bespreken. VUUR deinst niet terug om het gesprek te starten
over sociale veiligheid op onze faculteit.
Ook zet VUUR zich in voor gelijke kansen in het wervingsbeleid van de faculteit; ook
met oog op de onderwijskwaliteit is een diverse samenstelling van het Wetenschappelijk Personeel gewenst.
Daarnaast wil VUUR het onderwijs toegankelijker maken voor studenten met een functiebeperking of met leermoeilijkheden. Zo zou er
meer aandacht moeten zijn binnen het onderwijs voor neurodivergentie. Ook zouden ontoegankelijke lokalen of gebouwen niet de reden
mogen zijn dat een student niet kan deelnemen
aan het onderwijs. Ten slotte zet Lijst VUUR
zich in voor stilteruimtes, waar een student zich
kan terugtrekken voor rust, meditatie of gebed.

“VUUR deinst niet terug
om het gesprek te
starten over sociale
veiligheid op onze
faculteit.”
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DUURZAAMHEID
De Universiteit heeft aangegeven in 2030 volledig CO2-neutraal te willen zijn. Dit houdt in dat
ook bij de faculteit REBO, veranderingen zullen
moeten worden doorgevoerd om bij te dragen
aan dit doel. Lijst VUUR onderschrijft deze doelstelling en denkt graag mee over de vraag hoe de
REBO kan verduurzamen, bijvoorbeeld via isolatie en recycling. VUUR staan dan ook positief tegenover de komst van een facultair GreenTeam.
Verduurzaming stopt niet bij de CO2 uitstoot,
want naast energie en mobiliteit kunnen ook
andere aspecten van de REBO milieubewuster
worden. Lijst VUUR zal zich in de Faculteitsraad
laten horen over duurzaamheid en een milieubewuste aanpak, met name in het licht van nieuwe
huisvestingsbesluiten. Daarbij hechen we ook
waarde aan het behoud van historische panden.

Studentenparticipatie
Zonder studenten heb je geen faculteit. Lijst VUUR acht het daarom van belang dat
studenten mee worden genomen in besluiten die betrekking hebben op de REBO
en wil op andere gebieden mogelijkheden creëren om studenten mee te laten denken over beleid. Het belang van medezeggenschap staat bij Lijst VUUR hoog in het
vaandel! Fysieke feedbackmomenten met de docent moet vanuit de faculteit worden aangemoedigd.
Verder ziet Lijst VUUR andere belangrijke meerwaarde aan de studieverenigingen,
zoals het bevorderen van sociale cohesie. De Faculteit dient de verenigingen hierin te
ondersteunen. Ten slotte moet de zichtbaarheid van de medezeggenschapsraad beter. REBO heeft een van de laagste opkomstpercentages voor medezeggenschapsverkiezingen in het land; en dikwijls kunnen studenten maar op één lijst stemmen.
Als medezeggenschapsvereniging maakt
VUUR zich er komende jaren voor hard dat studenten en medezeggenschap beter in
contact met elkaar geraken.

Faculteitsraad Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
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VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.VERENIGINGVUUR.NL
1. Hugo Wagenmakers
h.s.wagenmakers@students.uu.nl

2. Luuk Nafzger
l.nafzger@students.uu.nl

Laat je stem gelden voor de Universiteitsraad.
Stemmen kan van 16-18 mei.
Make your voice count for the University Council.
You can vote from 16-18 May.
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Kandidaten

FACULTEITSRAAD
2022-2023
Rechten, Economie, Bestuur en Organisatie
1. Hugo Wagenmakers
Rechtsgeleerdheid
PJO JSPvdA, VUUR

2. Luuk Nafzger
Rechtsgeleerdheid
JSVU, Olympos

3. Rémi ter Haar
Rechtsgeleerdheid & Professioneel Vertalen
UR, VUUR, USVV Odysseus '91, Student & Starter

4. Mels Tijdgat
Rechtsgeleerdheid
S.S.R.-N.U., FR REBO, VUUR

5. Elianne Westra
Rechtsgeleerdheid

Jonge Democraten Utrecht

