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Beste geïnteresseerde student,
Bedankt voor de tijd die jij neemt om je in te lezen over wat VUUR
volgend jaar voor jou wil betekenen. In dit verkiezingsprogramma
schuilt ons plan. In de samenvatting staan onze speerpunten, in de
alinea’s onze meningen en in alle bulletpoints staan de beginselen
van de nota’s die wij in zullen dienen bij het College van Bestuur
van de universiteit.
Ik nodig je uit om erdoorheen te bladeren, om te zoeken naar de
onderwerpen die jou interesseren of die jij wilt veranderen of
verbeteren. Bovenal nodig ik je uit om met de mensen die op de
lijst staan in gesprek te gaan, want hoewel zij op dit moment
vooral bezig zijn met het campagne voeren, hebben zij alle het
beste voor met jou en al je medestudenten voor. Het aankomend
jaar zullen zij zichzelf toewijden aan raadswerk om ervoor te
zorgen dat jij kwalitatief onderwijs krijgt, prettig kan studeren en
je mening kan laten horen.
Dus geef VUUR je mening. Geef VUUR je stem. Dan zorg jij ervoor
dat VUUR aankomend jaar de mening van iedere student kan
vertegenwoordigen.

Vincent de Haes,
Lijsttrekker VUUR
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Onderwijs Als prioriteit
De prioriteit van een universiteit moet zijn: optimaal onderwijs en onderzoek
bieden. Voor studenten is het van belang dat de universiteit al haar middelen inzet
om de allerbeste kwaliteit te garanderen. VUUR zal ervoor zorgen dat bij de
Universiteit Utrecht de kwaliteit van het onderwijs altijd op één staat. De UU
moet de juiste middelen daarvoor inzetten, waaronder voldoende docenten,
digitalisering en interdisciplinair onderwijs.

Onderwijskwaliteit
VUUR is van oudsher dé partij waarin kwaliteit van onderwijs
centraal staat. Meer dan ooit is een duidelijke focus en visie op
onderwijskwaliteit van groot belang. Voor het eerst in de
Nederlandse geschiedenis zijn universitaire docenten en
studenten samen de barricades opgegaan om richting politiek
Den Haag de noodklok te luiden. Hoewel VUUR erkent dat aan
deze problematiek zeker een nationale oorzaak zit, zijn wij van
mening

dat

we

niet

moeten

wachten

op

politieke

veranderingen. De UU moet het heft in eigen handen nemen
om onderwijskwaliteit op deze universiteit te waarborgen.
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Aanstellen van meer docenten
VUUR signaleert een groeiend docententekort aan de UU.
Dit tekort aan docenten is een probleem dat snel
aangepakt moet worden, zeker nu de studentenpopulatie
de afgelopen jaren ﬂink is toegenomen. Om de
onderwijskwaliteit van de UU te kunnen behouden, wil
VUUR dat er meer budget per faculteit vrijkomt om
docenten met een vast contract aan te kunnen stellen. Op
deze manier kan de UU het kleinschalig onderwijs blijven
garanderen aan haar studenten.
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Rijksbijdrage per student (Bron: VSNU)
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Van werkdruk naar werkplezier
Van docenten op de UU wordt verwacht dat zij onderwijs
weten

te

combineren

met

bestuurlijke

functies,

administratieve lasten, scriptiebegeleiding en hun
onderzoek. Uit de UU-medewerkersmonitor blijkt dat dit
tot enorme werkdruk leidt onder docenten. Wanneer het
welzijn van onze docenten onder druk komt te staan
komt ook de kwaliteit van ons onderwijs in gevaar. De
werkomgeving van docenten is immers de leeromgeving
van studenten. VUUR gaat deze werkdruk aanpakken
door administratieve lasten te verplaatsen naar
ondersteunend personeel en studentassistenten, meer
docenten aan te stellen en contacturen van docenten te
verbinden aan de daadwerkelijke tijd die zij voor hun
onderwijs nodig hebben.

Perverse groeiprikkels
VUUR vindt het een perverse prikkel dat er per jaar
ontzettend veel geld wordt gestoken in reclame voor de
UU om steeds maar meer studenten te werven. Reclame
voor de UU moet daar plaatsvinden waar zij nodig is; bij
potentiële studenten die bijvoorbeeld door hun
achtergrond de universiteit niet als mogelijkheid zien.
Daarbij vindt VUUR dat Nederlandse universiteiten niet
met

elkaar

moeten

concurreren,

maar

juist

samenwerken. VUUR vindt dat de hoofdprioriteit van de
UU het geven van goed onderwijs en publiceren van
kwalitatief onderzoek is en niet het werven van
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studenten.

Kleinschalig onderwijs
De UU heeft als ambitie om persoonlijk en kleinschalig
onderwijs te geven aan elke student. VUUR staat achter
deze ambitie en is ervan overtuigd dat kleinschalig
onderwijs niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit van het
onderwijs, maar ook helpt om iedere student zich thuis te
laten voelen op de universiteit. VUUR wil dat de UU de
juiste maatregelen verbindt aan deze ambitie.

“Wanneer het welzijn van onze docenten onder druk komt te
staan, komt ook de kwaliteit van ons onderwijs in gevaar.”

uitdagend onderwijs voor iedereen
De UU heeft als ambitie om uitdagend, innovatief,
kleinschalig en interactief onderwijs te geven. In de
praktijk blijkt echter dat het leeuwendeel van het
onderwijs nog steeds bestaat uit een structuur van
‘docent-vertelt en student-luistert’. Dat hoeft niet zo te
zijn. VUUR wil dat de UU ruimte maakt voor de docenten
die er zijn om zich te professionaliseren in het onderwijs.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat het niveau van Engels bij
docenten omhoog moet en dat docenten adequaat
gebruik kunnen maken van de verschillende onderwijs
instrumenten die de UU tot haar beschikking heeft
(bijvoorbeeld Educate-it).
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Weg met het rendementsdenken
De druk op studenten om nominaal af te studeren is op dit
moment te hoog binnen de universiteit. De UU moet
ervoor waken dat zij de waardevolle ruimte tot
ontwikkeling en ontplooiing die studenten op de
universiteit kunnen ervaren, niet verliest door het
doordrukken van een schools systeem. Om verschillende
redenen wil niet iedere student of is niet iedere student in
staat om in drie jaar een bachelor te halen. VUUR vindt
dat elke student de ruimte moet voelen om zich op andere
vlakken te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het doen van
een bestuursjaar. De universiteit is geen fabriek en VUUR
vindt daarom dat de universiteit studenten die om goede
redenen een jaar uitlopen tegemoet moet komen. Een
manier om dit te doen is door die studenten de
mogelijkheid tot ﬂexstuderen aan te bieden.

VUUR gaat zorgen voor:
-

Meer docenten

-

Studentassistenten om docenten te helpen bij
de administratieve werkdruk

-

De prioriteit bij het onderwijs, niet bij de
werving van nieuwe studenten
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Interfacultair &
interdisciplinair onderwijs
VUUR wil bruggen slaan tussen verschillende studies en faculteiten, de
specialisatie van studenten nog wel gegarandeerd worden. VUUR vindt het
goed dat er op dit moment de mogelijkheid is om vakken te volgen bij andere
faculteiten en wil dit verder uitbreiden.

universiteitsbreed minoraanbod
VUUR wil kijken in hoeverre het mogelijk is
om het huidige minoraanbod te verbreden
om

op

die

manier

studenten

van

verschillende faculteiten met elkaar te
verbinden. Enerzijds wil VUUR dus dat
elke opleiding een minor kan volgen, anderzijds
wil VUUR interfacultaire minors stimuleren. Het is
immers nog niet zo dat er bij alle opleidingen genoeg ruimte is
om een minor te volgen. VUUR wil dit zo veel mogelijk
bewerkstelligen.

-

Een breder scala aan minors voor alle
studenten en opleidingen

-

Bruggen tussen verschillende studies en
faculteiten
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Digitalisering
Digitalisering van het onderwijs kan
leiden tot een betere en effectievere
leerervaring,

maar

ook

tot

problemen

vanwege verkeerde of slechte implementatie.
Daarom is VUUR van mening dat docenten goed getraind
moeten worden in het gebruik van deze innovaties.

Het door overmacht missen van hoorcolleges zou niemand moeten verhinderen
een vak te halen. Dankzij VUUR is er opname-apparatuur aanwezig in iedere
collegezaal. Extra voordeel: je kan je hoorcolleges terugkijken voor je tentamen.
VUUR zou dan ook graag zien dat gebruik van deze apparatuur standaard is.
Daarnaast wil VUUR graag één digitale leeromgeving waar je alles over je vakken
kan vinden. VUUR vindt hierin ook direct de mogelijkheid voor docenten om
halverwege een blok met studenten de stand van zaken bespreken via de digitale
leeromgeving. Zo zouden er al tijdens de loop van een vak verbeteringen
aangebracht kunnen worden.

VUUR gaat zorgen voor:
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-

Eén digitale leeromgeving

-

Digitale feedback voor docenten halverwege de cursus

-

Alle hoorcolleges opgenomen

De student voorop
Naast onderwijs van kwaliteit, moet de student zich ook op haar of zijn
gemak voelen binnen de Universiteit. Bij kwesties zoals internationalisering,
inclusiviteit, een sterke medezeggenschap en bovenal de welzijn van de
student moet het belang van de alle studenten immer voorop staan.

inclusiviteit &
diversiteit
De Universiteit Utrecht was de eerste universiteit in Nederland die een
vrouw als student toeliet en tevens de eerste universiteit in Nederland
die een vrouw als hoogleraar benoemde. De UU staat voor inclusiviteit
binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie en vindt op die
manier aansluiting bij haar diverse studentengemeenschap. Die
gemeenschap zorgt voor een dynamische en inspirerende academische
omgeving en moet daarom op waarde geschat worden. VUUR maakt zich
hard voor een inclusieve universiteit waarin diversiteit gestimuleerd
wordt, zodat iedere student zich op de universiteit welkom voelt.
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de uu is toegankelijk
Op papier is de UU toegankelijk voor iedereen die aan een universiteit
mag studeren. In de praktijk valt dit echter tegen. VUUR wil dat studeren
aan de UU ook een daadwerkelijke mogelijkheid wordt voor potentiële
studenten die niet uit zichzelf voor haar zouden kiezen. Dit kan door
bijvoorbeeld de Outreach-projecten van de UU, zoals de vele
BuddyProgramma’s en Meet the Professor, verder uit te breiden. Tot slot
wil VUUR dat de Taskforce Diversiteit, die als doel heeft het realiseren
van die inclusieve Universiteit, met concrete, uitvoerbare voorstellen
komt om dit doel te bereiken.

De UU heeft oog voor studenten met een functiebeperking
Wij vinden dat de universiteit moet garanderen wat wij zo gewoon
vinden: toegankelijkheid van gebouwen voor alle studenten, ook voor
studenten met een fysieke beperking. VUUR gaat ervoor strijden dat dit
mogelijk wordt. De UU moet ook oog hebben voor studenten met
psychische klachten of aandoeningen. Wanneer er binnen de universiteit
aandacht komt voor deze problemen, hoeven deze functiebeperkingen
geen belemmeringen te zijn. Het platform Onbeperkt Studeren, dat er is
voor deze studenten, moet daarom actief zichtbaar, bereikbaar en
benaderbaar zijn.

13

Elke student is en voelt zich welkom op de UU
De universiteit is bij uitstek een plek waar een grote diversiteit kan
uitgroeien tot een divers onderwijs- en onderzoeksklimaat. Om de
vruchten van een diverse gemeenschap te kunnen plukken, is het van
groot belang dat elke student en medewerker zich thuis voelt op de UU.
Universiteitsbrede gemeenschapsvorming moet dus een prioriteit van
de UU zijn. Ruimte creëren op het Utrecht Science Park voor meer
horecagelegenheden, kan daarbij helpen. Ook kunnen er in de
universiteitsbibliotheken meer samenwerkplekken komen en moeten de
gebouwen die bedoeld zijn voor de ontspanning van studenten, zoals de
Vagant, meer gepromoot worden.

VUUR gaat zorgen voor:
-

Geen drempels voor studenten met
een functiebeperking

-

Investering in universiteitsbrede
gemeenschapsvorming

-

De blijvende ondersteuning en uitbreiding van
outreach-projecten
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welzijn van studenten
Psychische gezondheidsklachten komen steeds vaker
voor onder studenten. Zo hebben de Geestelijke
gezondheidszorg

(GGZ),

het

Interstedelijk

Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studenten
Vakbond (LSVb) geconstateerd dat een enorm
aandeel van de studenten een verhoogde kans heeft
op een burn-out. Om hier verandering in te brengen is
het tijd voor actie.

“Vuur wil dat de UU studentenwelzijn in haar
strategisch plan opneemt.”
Bewustwording & preventie
Psychische gezondheid is een onderwerp waar weinig over gesproken
wordt onder studenten en in sommige gevallen zelfs niet erkend wordt
als probleem. Dit betekent dat hulp soms niet of te laat komt. VUUR wil
hier verandering in brengen door studentenwelzijn in het strategisch plan
opgenomen te laten worden, zodat de universiteit ook echt actie moet
gaan ondernemen. Daarnaast wil VUUR ervoor zorgen dat er
bewustwordingscampagnes komen waardoor psychische klachten
eerder gesignaleerd kunnen worden en het duidelijker wordt waar je
terecht kan voor hulp. Verder gaat VUUR er voor zorgen dat iedere
student een tutor heeft.
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Drempel omlaag voor hulp zoeken en krijgen
Veel studenten herkennen het niet wanneer ze psychische klachten
hebben, waardoor ze de hulp die ze nodig hebben niet krijgen. Problemen
worden mede daardoor vaak enorm laat gesignaleerd. Ook is de
wachttijd voor een afspraak met de studentenpsycholoog nog steeds
veel te lang, en kost een intakegesprek vijfentwintig euro! VUUR wil hier
verandering in brengen door meer studentenpsychologen in dienst te
nemen zodat de wachttijd omlaag kan en door de prijs van het
intakegesprek te verlagen. Ook wil VUUR de huidige plannen van de
universiteit omtrent studentenwelzijn verder uitbreiden en stimuleren.

VUUR gaat zorgen voor:
-

Meer studentenpsychologen

-

Een prijsverlaging van het intakegesprek

-

Een tutor voor iedere student

-

Meer bewustwordingscampagnes
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versterking medezeggenschap
Medezeggenschap vinden wij als VUUR enorm
belangrijk. Toch blijkt in de praktijk dat de
medezeggenschapsorganen van de universiteit
niet altijd even zichtbaar zijn. Daarom wil VUUR
zorgen

voor

een

medezeggenschap.

beter

Ook

wil

zichtbare
VUUR

de

medezeggenschap versterken door het instellen
van een medezeggenschapscoördinator, zorgen
voor trainingen voor de opleidingscommissies en
het onderhouden van de band met landelijke
actoren zoals de LSVb en het ISO.
Dé manier waarop de student invloed kan hebben op haar directe
studieomgeving is via de opleidingscommissies, de faculteitsraden en
de

universiteitsraad.

Een

voorwaarde

om

dit

te

kunnen

bewerkstelligen is zichtbare en toegankelijke Opleidingscommissies,
faculteitsraden en Universiteitsraad. Aangezien niet iedere student
interesse heeft in het actief deelnemen aan deze organen, maar wel
inbreng wil hebben, willen wij als VUUR actief naar deze studenten op
zoek gaan om het gesprek te starten.

17

VUUR gaat zorgen voor:
-

Het instellen van een
medezeggenschapscoördinator

-

Trainingen voor Opleidingscommissies

-

Het gesprek aangaan met de studenten
van de universiteit

herkansingen
“Een rechtvaardige beoordeling van Utrechtse studenten ten
opzichte van andere studenten in Nederland staat onder druk.”
De herkansingsregeling op de Universiteit Utrecht is een oorzaak van een
achterstand tegenover andere universiteiten, bijvoorbeeld bij een
selectieve master. De centrale OER schrijft voor dat studenten alleen
mogen herkansen als ze minimaal een vier halen en niet mogen herkansen
als zij al een voldoende hebben. Bij sommige faculteiten zijn de regels nog
strenger. Op universiteiten waar de herkansingsregeling minder streng is, is
een 7 gemiddeld staan een stuk makkelijker. Dit wordt langzamerhand een
vereiste voor steeds meer masteropleidingen. Een rechtvaardige
beoordeling van Utrechtse studenten ten opzichte van andere studenten in
Nederland komt staat hierdoor onder druk. VUUR wil deze overmatig
strenge regel aanvechten, zodat Utrechtse studenten niet langer benadeeld
worden in hun toekomstige academische ambities.
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internationalisering
“Internationalisering mag niet draaien om studentengroei en financiële
baten, maar om onderwijskwaliteit, studentontplooiing en inclusiviteit.”
Internationalisering is onderdeel van onze diverse samenleving en de
Universiteit

Utrecht

is

hierbij

nauw

betrokken.

VUUR

vindt

dat

internationalisering binnen de universiteit moet gebeuren op een manier waarin
de voordelen van internationalisering omarmt worden en haar uitdagingen
erkent en opgelost. Internationalisering mag niet draaien om studentengroei en
de ﬁnanciële baten voor de universiteit, maar om onderwijskwaliteit,
studentontplooiing en inclusiviteit. Om dit te bewerkstelligen eist VUUR een
duidelijk plan van het CvB omtrent internationalisering, waarbij de groei van
internationale studenten ook gepaard moet gaan met een evenredige groei in
middelen. VUUR zal hierin meedenken met het CvB en ervoor zorgen dat de
Universiteit Utrecht de komende jaren voordeel kan halen uit al het goede dat
internationalisering teweeg kan brengen.

VUUR gaat zorgen voor:
-

Duidelijk beleid omtrent internationalisering
binnen het Strategisch Plan

-

Een duidelijke balans tussen het aantal
studenten en faciliteiten
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-

Intensieve samenwerking met SSH short stay

-

Transparantie over taalbeleid

Een duurzame & prettige
universiteit
VUUR houdt zich al jaren bezig om ervoor te zorgen dat Utrechtse studenten
op een Universiteit studeren die oog heeft voor toekomstige generaties.
VUUR ziet duurzaamheid als een kans om de campus, de faciliteiten, het
onderwijs en de Universiteit als geheel te verbeteren en voorloper te worden
in innovatie.

Duurzaamheid
Volgens haar strategisch plan streeft
de UU naar een volledig CO2-neutrale
bedrijfsvoering in 2030. VUUR vindt dat
het CvB speciﬁeke doelen moet stellen en hiervoor
concrete plannen moet maken. De universiteit moet het voortouw
nemen omtrent duurzaamheid binnen de maatschappij. Dit houdt in
dat de verduurzaming op een manier gebeurt waarbij elke mening
gehoord wordt en waarbij educatie en positieve initiatieven worden
ingezet - zonder studenten te betuttelen. Duurzaamheid moet worden
doorgevoerd in alle universitaire zaken zoals huisvesting en faciliteiten
maar ook binnen onderwijs en participatie van onderzoekers bij
duurzaamheidsprojecten.
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“VUUR pleit voor gratis koffie tijdens de tentamenweken voor alle
studenten die hun eigen beker meenemen.”
De stappen die zijn gezet in de verduurzaming van de universitaire
catering moeten worden doorgetrokken naar de kantines zodat ook
daar vegetarische en andere duurzame gerechten de boventoon
voeren. Concreet betekent dit dat er kritisch wordt gekeken naar de
huidige cateraar en hoe daar verbetering in kan komen. Een van de
meest in het oog springende vormen van verspilling is het gebruik van
kartonnen kofﬁebekers. Om verspilling tegen te gaan pleit VUUR voor
gratis kofﬁe tijdens tentamenperiodes voor alle studenten die hun eigen
beker meenemen. Hiermee wordt de student beloond voor het
verduurzamen van zijn gedrag, en zal de Universiteit in een klap van de
vervuilende bekertjes af zijn.

VUUR gaat zorgen voor:
-

Een haalbaar CO2-reductieplan in het
strategisch plan verwerken

-

Een kritische blik op verduurzaming
catering en kantine

-

Gratis kofﬁe voor milieubewuste studenten
tijdens de tentamenperiodes

-
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Meer zichtbaarheid Green Ofﬁce Utrecht

campus &
faciliteiten
In de binnenstad en op de Uithof faciliteert de UU plekken
om als studenten bij elkaar te komen en evenementen te
organiseren. Maar weet jij waar die zijn? Wij ook niet!
VUUR wil dat de universiteit zorg draagt voor betere
zichtbaarheid van gebouwen die door studenten in hun
vrije tijd gebruikt kunnen worden.

Om optimaal te kunnen presteren moet alles om het onderwijs heen natuurlijk goed
geregeld zijn. Er moeten naast studieruimtes ook ruimtes zijn waar studenten en
studentenverenigingen (in)formele, eventueel extracurriculaire activiteiten kunnen
organiseren. Locaties zoals de voormalige Vagant waren hier uitstekende ruimtes
voor, maar helaas zijn deze weggehaald en niet vervangen.
Over het algemeen ziet VUUR vooruitgang in de faciliteiten die studenten tot hun
beschikking hebben. Wij zullen de druk op het CvB houden om te blijven investeren
in horeca, toegankelijke werkplekken met stopcontacten en meer groen binnen alle
universiteitsgebouwen. VUUR wil zich daarnaast inzetten voor minder in het oog
springende facilitaire zaken. Zo willen wij ervoor zorgen dat elke student minimaal
vier weken van tevoren zijn/haar rooster in kan zien, de prijs-kwaliteitverhouding
van de kofﬁe verbeterd wordt, en dat werkplekken voor groepen voldoende
beschikbaar zijn, en niet weken van tevoren hoeven worden geboekt. VUUR strijdt
ook voor goede facilitatie van career services en de connectie die studenten kunnen
maken met de maatschappij, tijdens maar ook na hun studie. Zie hiervoor ook de
pijler “Vanuit de boeken in de maatschappij”.
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Vanuit de boeken in de
maatschappij
Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om zich naast hun studie te
kunnen proﬁleren binnen de maatschappij. De universiteit moet dit
faciliteren, vooral op vlakken waarin de student de verbinding vormt
tussen de maatschappij en de universiteit. Door de pilot “ﬂexstuderen”
verder uit te breiden, wil VUUR elke student de ruimte geven om zich voor
de maatschappij en zich voor studie- en studentenverenigingen in te
kunnen zetten.

community service
VUUR is van mening dat de universiteit naast
haar sterke academische ook een maatschappelijke
functie heeft als onderwijs- en kennisinstituut. Zij streeft dan ook
naar een leeromgeving waarin studenten, docenten en externe
partijen samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Op
deze manier heeft het onderwijs sociale impact, kan jij je als
professional ontwikkelen en kunnen studenten, docenten en de
externe partijen van elkaar leren.
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arbeidsmarkt
Uit de Nederlandse Studenten Enquête blijkt al jaren dat studenten een
slechte aansluiting ervaren met de arbeidsmarkt. Hoewel de universiteit een
kennisinstituut is waar je studeert voor de wetenschap en niet voor de baan,
wil VUUR dat de universiteit mogelijkheden biedt voor studenten die zich
willen oriënteren op de arbeidsmarkt. Voorbeelden van die mogelijkheden
zijn stages voor studiepunten bij alle studies en het verwerken van
professionele vaardigheden in onze bachelorprogramma’s.

“VUUR wil dat de universiteit mogelijkheden biedt voor alle studenten
die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt.”
De Universiteit Utrecht is er voor de maatschappij, maar moet haar
onafhankelijke wetenschapspositie behouden. We zijn geen commercieel
bedrijf. De universiteit zou dus ook niet af moeten gaan op welk onderzoek
het meeste geld oplevert, maar bewust om moeten gaan met
wetenschapsbeoefening.

VUUR gaat zorgen voor:
-

Het realiseren van sociale impact

-

Meer aandacht voor professionele vaardigheden
in onze bachelorprogramma’s

-

De universiteit als kennisinstituut,
niet als commercieel bedrijf
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studentontplooiing
persoonlijke en professionele ontwikkeling
Veel studenten volgen enkel de vakken gerelateerd aan hun opleiding en krijgen
verder geen hulp aangeboden in het ontwikkelen van belangrijke competenties die
zij in de toekomst nodig zullen hebben. Denk bijvoorbeeld aan schrijfvaardigheid,
gespreksvoering of werken met bepaalde software. VUUR wil dat de UU zich actief
inzet voor het incorporeren van aandacht in persoonlijke, professionele en
academische ontwikkeling binnen alle curricula.

creativiteit in het onderwijs
Menig student ondergaat steeds dezelfde onderwijsvormen en
vooral dezelfde toetsvormen. Docenten moeten actief worden
gestimuleerd om een onderwijsvorm te kiezen die bij hun
leerdoel past. VUUR wil dat er zo veel mogelijk creativiteit
toegepast wordt in het onderwijs, mits het binnen de visie van de cursus en de
faculteit past. Dit kan bijvoorbeeld door het verder uitwerken en stimuleren van
Educate-it (een

platform voor onderwijsinnovatie) of Remindo (een digitale

toetsomgeving) bij de verschillende faculteiten.

“Flexstuderen is de ideale oplossing voor studenten die geen
acht vakken in een jaar kunnen volgen.”
flexstuderen
Alle studenten moeten de ruimte kunnen hebben om zich verder te ontplooien
naast hun studie, bijvoorbeeld door een bestuursjaar. Graag ziet VUUR dat deze
studenten dan geen volledig collegegeld hoeven betalen als ze slechts een paar
vakken in een jaar kunnen volgen. Flexstuderen is de ideale oplossing voor
studenten die geen acht vakken in een jaar kunnen volgen.
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verenigingen
Studie- en studentenverenigingen maken deel uit van de mooie cultuur rond de
universiteit en in de studentenstad Utrecht. Voor studentenverenigingen
creëert de UU echter problemen. Als studentenvereniging word je erkend door
de universiteit wanneer tachtig procent van je leden studeert aan de HU of UU.
Als je daarnaast ook minstens honderd leden hebt, kun je aanspraak maken op
beurzen. VUUR vindt dit percentage te hoog. Het effect daarvan is namelijk dat
studentenverenigingen leden die in Amsterdam of aan de HKU studeren van
hun vereniging moeten weren als ze aan de regeling willen blijven voldoen. Dat
vindt VUUR een slechte zaak. Op dit moment wordt het nieuwe beleidskader
studentenorganisaties behandeld. VUUR wil dat de universiteit in haar beleid
een lager percentage UU’ers en HU’ers van haar studentenverenigingen vraagt.

“Het is belachelijk dat studenten aan de HKU, hoewel ze in Utrecht
studeren, geen lid mogen worden van studentenverenigingen in
Utrecht.”
Bovendien heeft VUUR er afgelopen jaar voor gezorgd dat de UU het gesprek is
aangegaan met de Hogeschool van de Kunsten Utrecht (HKU). Het is
belachelijk dat studenten aan de HKU, hoewel ze in Utrecht studeren, geen lid
mogen

worden

van

studentenverenigingen

in

Utrecht.

Vooral

studentenmuziekgezelschappen zijn vaak de dupe van deze regel, omdat zij
studenten van de HKU (ook conservatoriumstudenten), hoe geschikt ze ook
zijn, niet zonder meer mogen toelaten tot hun vereniging. VUUR wil dat de UU
verder gaat in het maken van afspraken met de HKU, om te bewerkstelligen dat
ook HKU’ers onderdeel worden van het percentage Utrechtse studenten
binnen een vereniging.
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Kandidaten universiteitsraad
Lijst VUUR
1. Vincent de haes
2. Anneke Marien
3. Jesse wijlhuizen
4. Nienke Prins
5. Rens van Hoogdalem
6. douglas dorothal
7. fedoua ouchan
8. tom van den top
9. tessel wijne
10. casper de haes
11. julia dorigo
12. casper silvis
13. martijn cats
14. daan bos
15. neville magielse
16. priyanka singhvi
17. bina chirino
18. sophie opdam
19. carlijn van schijndel
20. julian dubbeld
21. richard horenberg
22. demian van gurp
23. Daphne Aarts
24. ingrid weerts
25. anneloes krul
26. Levi nordeman
27. simon remijn
28. amy bredewout
29. marline kraaijkamp
30. floris boudens

scan &

GEO // STORM, Descartes, faculteitsraad
geef input
GW // DWARS, USLAS Atlas, LAKS
FSW, GW // Usocia, STUF, Ruimzicht, CNV Jongeren
REBO, GW // USConcert, VGSU, JSVU
GW // WOinActie, NSU, Ruimzicht
DGK // DSK, SV Ergo, U-Turn, Hygeia
REBO // SvINSAN, Ad Informandum
GEO // STORM, OC IMEW, Descartes
GNK, BETA // DWARS, Helix, Descartes, AUSR Orca
UCU // UCSA, Descartes
UCR // RASA
BETA // KOSMU, USKO, SSR-NU, Proton
GNK // MSFU SAMS, Odysseus ‘91
gw // FUF, DWARS
GNK // MBV Mebiose, studentenraad
beta // USCKI Incognito, Honours College
GW // SSR-NU, Alias, Teiresias, PerspectieF
fsw // Usocia
REBO // CS Veritas, Perikles, VIDIUS, faculteitsraad
GW // UHSK, faculteitsraad
GNK // Platform Onbeperkt Studeren
BETA // UBV, Proton, ULSV Amino, SIB-Utrecht
GNK // Buddy Go Dutch, MBV Mebiose
gw // Jonge Democraten, USCKI Incognito
FSW // Usocia, OC Sociologie, GroenLinks Utrecht
UCR // RASA
geo // STORM, SV Ergo, CDJA
FSW // SSR-NU, Versatile
REBO // CS Veritas, Utrecht Law College
FSW, GW // WOinActie, UHSK, Eureka, stichting OER

