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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 Sociale
Wetenschappen. 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 FSW. Wij willen ons, vanuit lijst VUUR helemaal voor jullie inzetten en jullie belangen te behartigen. Vorig jaar hebben we al mooie stappen
gezet, en we zouden komend jaar ons werk willen doorzetten. In dit verkiezingsprogramma 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!

Fiona Holdinga

Fiona Holdinga, Lijsttrekker Lijst VUUR 2022-2023
Faculteitsraad Sociale Wetenschappen
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Kernstandpunten
Verbeteren studentenwelzijn
Het vergroten van de inclusiviteit en
toegankelijkheid van de faculteit.
Verbeteren samenwerking tussen
studieverenigingen en de faculteit
Mogelijkheid bieden tot flexibel studeren
Studenten meer ruimte bieden voor studie en
ontplooiing.
Het verduurzamen van de faculteit

Faculteitsraad Sociale Wetenschappen
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ONDERWIJSKWALITEIT
Belang vaste aanstellingen
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen is het belangrijk dat er kwalitatief
goede docenten zijn. Lijst 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.

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 Lijst
VUUR een pilot flexstuderen gestart bij twee
studies op de faculteit Geesteswetenschappen
en Lijst 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.
8
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Studiewerkplekken
Lijst VUUR vindt het belangrijk dat er voldoende studieplekken voor studenten aanwezig zijn op de universiteit, ook in tijden waarin fysiek onderwijs door omstandigheden niet mogelijk is. Veel vergaderruimtes staan leeg en bieden mogelijkheden
voor het samenwerken van studenten op het Science Park. Daarnaast merken we
ook dat er vaak onduidelijkheid is over het gebruik van verschillende ruimtes, bijvoorbeeld de samenwerkruimtes en stilteruimtes. Als faculteitsraad willen we studenten goed informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn.
We willen ons ook inzetten voor langere openingstijden, en in samenwerking met
de andere raden en de Universiteitsraad ervoor zorgen dat dit op de agenda van
het faculteitsbestuur en het College van Bestuur blijft als onderwerp. Wellicht kan
er tevens gekeken worden naar het aanbieden van trainingen aan studenten die,
tegen betaling in natura of valuta, de
facultaire ruimtes willen open houden.
Ook wil de raad zich inzetten voor meer
beschikbaarheid voor persoonlijke
(verzorgings) producten in universiteitsgebouwen (automaten met deodorant,
oordopjes etc.) waardoor studenten
langer kunnen blijven werken op de
universiteit indien nodig.
Er zijn verschillende mogelijkheden die
op dit moment al worden onderzocht
door de aparte opleidingen, maar ook door
het faculteitsbestuur.
Komend jaar wil Lijst
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.

“De leegstaande (vergader)
ruimtes kunnen als
samenwerkplek dienen,
om zo meer plekken op de
Science Park te creëren.”

Faculteitsraad Sociale Wetenschappen
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Toegankelijkheid in online / offline
onderwijs
Verder moet de universiteit ook in deze speciale omstandigheden toegankelijk blijven. Lijst VUUR pleit voor onderzoek 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.
Lijst VUUR wil een evenwicht tussen online en offline onderwijs. Door ontwikkelingen in online onderwijs is de afgelopen jaren gebleken dat voor veel studenten met
gezondheidsproblemen of een functiebeperking het kunnen volgen van online onderwijs een positieve ontwikkeling is geweest. In de overgang van online naar offline
onderwijs is het belangrijk dat de belangen van deze groep vertegenwoordigd worden. Verder benadrukt Lijst VUUR dat wanneer studenten zelf verantwoordelijk zijn
voor hun fysieke aanwezigheid bij colleges dit motiverend werkt. Het later terugkijken van colleges zou mogelijk moeten zijn voor studenten voor zelfstudie.
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MEDEZEGGENSCHAP
Laagdrempelige medezeggenschap

“Komend jaar
wil Lijst VUUR
zich daarom
inzetten om de
betrokkenheid van
de studenten bij
de Faculteitsraad
te vergroten.”

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 Lijst 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. Als Lijst VUUR gaan we
ons inzetten om de bekendheid van de medezeggenschap te vergroten, onder andere in de
Faculteits Introductieweek.
We willen ons inzetten om studenten bekend
te maken met hun eigen stem en invloed die
ze binnen de faculteit en universiteit hebben.
Dit zal ondere andere gedaan worden door het
organiseren van verschillende evenementen;
informele brainstorms en borrels, koffie uurtjes
op verenigingskamers en het langsgaan bij colleges.
Daarnaast wil de faculteitsraad zich richten op promotie via de nieuwsbrieven van
de verenigingen en hier updates te geven over onze werkzaamheden waar mogelijk.

Communicatie op alle niveaus
Lijst VUUR streeft ernaar om de huidige communicatie met alle organen binnen de
medezeggenschap van de faculteit Sociale Wetenschappen voort te zetten, en dit
uit te breiden naar goed contact met de studieverenigingen.
Faculteitsraad Sociale Wetenschappen
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STUDENTENWELZIJN
Iedereen kent iemand die op dit moment worstelt met hun mentale welzijn.
Binnen Lijst 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. Hoewel
de lockdowns voorbij zijn, zullen de afgelopen jaren nog verstrekkende gevolgen
voor het welzijn van studenten kunnen hebben.

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

Studentpsychologen
Bij Lijst VUUR hebben we opgemerkt dat de wachtrijen bij de studentpsychologen
nog steeds heel erg lang zijn. Dit jaar willen we daarom samen met de Universiteitsraad kijken naar de mogelijkheden om de dramatische wachtrijen te verkorten,
en te kijken of er alternatieve oplossingen gevonden kunnen worden voor studenten
met een hulpvraag. Daarnaast willen we inventariseren of het mogelijk is om het
Caring Universities initiatief toegankelijker te maken en te herevalueren.
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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.
Lijst VUUR pleit daarom voor het vergroten van de bekendheid van deze studentenvoorzieningen door, bijvoorbeeld in samenwerking met studieverenigingen, deze
voorzieningen 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.

Tutoraat
De VUUR-fractie 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 en tijdens de master een tutoraatprogramma aangeboden worden. We
willen inventariseren in hoeverre dit bestaat bij de opleidingen, en handvatten aanbieden aan opleidingen waar er nog niet een uitgebreid tutoraatprogramma voor
ouderejaars bestaat.

Faculteitsraad Sociale Wetenschappen
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INCLUSIVITEIT EN
TOEGANKELIJKHEID
Ontwikkeling voor iedereen
Lijst VUUR vindt het belangrijk dat de universiteit een open, veilige en kansrijke
omgeving is. Er zijn veel verschillende vormen van inclusie en diversiteit. Aan de universiteit moet constructief gewerkt worden aan een inclusief klimaat, onder andere
door het ondersteunen en verspreiden van initiatieven zoals het buddyprogramma
Opmaat. Dit programma steunt eerste generatie studenten bij het vinden van hun
weg in een academische leeromgeving. Als fractie willen wij ons inzetten om te kijken wat er op dat moment nodig is om de universiteit een meer inclusieve plek te maken.
Ook moet iedereen de juiste handvatten aangereikt krijgen om zich ten volle te kunnen
ontplooien. De fractie van 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 bijvoorbeeld aan initiatieven voor
en goede begeleiding van internationale studenten, soepelere regelingen voor studerende
ouders, betere voorzieningen op de universiteit en specifiek in onderwijsruimtes
voor studenten met een functiebeperking
zoals een gehoorbeschadiging of dyslexie.

14

“Lijst VUUR vindt
het belangrijk dat
de universiteit een
open, veilige en
kansrijke omgeving
is.”
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DUURZAAMHEID
Duurzame samenwerking
VUUR streeft bovendien naar een samenwerking met studieverenigingen en de
Green Office met als doel het vergroten van de bewustwording rondom duurzaamheid. Dingen als het in samenwerking met andere studentenorganisaties organiseren van een sustainable challenge week of kledingruil kunnen hierbij bijdragen,
maar ook duurzaamheid bij papierverbruik bij bijvoorbeeld open boek tentamens.
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!

Faculteitsraad Sociale Wetenschappen
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VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.VERENIGINGVUUR.NL
1. Fiona Holdinga
f.holdinga@students.uu.nl

Sybren Waaijer 2.
s.m.waaijer@students.uu.nl

3. Fleur van den Bempt
f.l.m.vandenbempt@students.uu.nl

Maya Keur 4.
m.l.keur@students.uu.nl

5. Dagmar Eymaal
Remon Rubens 6.
r.m.rubens@uu.nl

7. Milou de Zeeuw
m.f.dezeeuw@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
Sociale Wetenschappen

2022-2023

1. Fiona Holdinga
Antropologie

5. Dagmar Eymaal
Psychologie

2. Sybren Waaijer
Psychologie

6. Remon Rubens
Psychologie

3. Fleur van den Bempt
Onderwijswetenschappen

7. Milou de Zeeuw
Pedagogische Wetenschappen

4. Maya Keur
Youth, Education and Society

8. Annemarijn Oudejans
Media en cultuur (GW)

Djembé

U.P.V. Alcmaeon, C.S. Veritas

S.V. VOCUS

AIESEC, SIB-Utrecht

U.P.V. Alcmaeon, OC Pyschologie
U.P.V. Alcmaeon
S.V. PAP

UR, VUUR, Buddy go Dutch, Usocia,
Student & Starter

