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Door de huidige situatie zal het onderwijs er ook volgend jaar nog anders 

uitzien. Ook op de 1,5-meteruniversiteit gaat VUUR monitoren dat de kwaliteit 

van het onderwijs op onze faculteit bewaard blijft. 

 PRIVACY VAN STUDENTEN 
VUUR vindt het belangrijk dat de privacy van studenten hierbij beschermd 

wordt en spreekt zich daarom uit tegen online proctoring (een ingrijpende 

vorm van digitaal surveilleren tijdens tentamens). Er zijn namelijk genoeg 

privacyvriendelijkere alternatieven beschikbaar, zoals take-home tentamens, 

waar surveilleren helemaal niet nodig is. 

 TOEGANKELIJKE UNIVERSITEIT 
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.

  THUIS STUDEREN  

Ook moet er speciale aandacht zijn voor studentenwelzijn bij het thuis studeren. 

Verschillende kleinschalige enquêtes binnen de faculteit hebben al uitgewezen 

dat een groot deel van de studenten kampt met motivatieproblemen en stress. 

VUUR ziet in dat studenten hiermee kampen en wil dat dit meegenomen blijft 

worden in de verdere vormgeving van het (online) onderwijs.

Toekomst rondom
corona

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

LAAGDREMPELIGE 
MEDEZEGGENSCHAP

“Door het vergroten van 
de betrokkenheid kan er 
een beter beeld gevormd 
worden over de mening 

van de student” 

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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 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 

en een bekwame tutoraatcoördinator. VUUR vindt het belangrijk dat 

studenten goed begeleid worden bij hun bachelorscriptie, masterkeuze en 

verdere loopbaanoriëntatie. Daarom moet er ook in het laatste studiejaar een 

tutoraatprogramma aangeboden worden. Om dit te bereiken, wil VUUR de 

pilot met de tutoraatchecklist verder uitbreiden.

 LOOPBAANORIËNTATIE 

studie. VUUR gaat de loopbaanoriëntatie stimuleren en promoten door 

evenementen als de faculteitsbrede CareerNight en minorenmarkt bekend te 

maken onder studenten. Ook is de nadruk op loopbaanoriëntatie binnen het 

Tutoraat hierbij van belang. Daarnaast kan het vergroten van de zichtbaarheid 

van de gratis trainingen van Career Services hieraan bijdragen. Ook vindt VUUR 

het belangrijk dat bachelorstages door de universiteit worden aangemoedigd 

en dat studenten hierin goed worden begeleid.

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 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. 

 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 tijdens de corona-periode. Het is belangrijk 

dat iedereen toegang heeft tot hulp in tijden waar veel onzekerheid is en 

welzijnsklachten kunnen vergroten.

studentenwelzijn

“Studeren gaat niet 
alleen om presteren, 

maar ook om 
zelfontwikkeling en 

ontspanning” 

Uit cursusevaluaties blijkt dat 

arbeidsmarktoriëntatie door vele 

studenten van de faculteit Sociale 

Wetenschappen slecht wordt beoordeeld. 

VUUR vindt het belangrijk dat studenten 

een beter beeld hebben van de 

mogelijkheden na het afronden van hun 
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ONDERWIJSKWALITEIT
 KWALITEITSGELDEN 
Vorig studiejaar is ingestemd met de verdeling van de kwaliteitsgelden: het 

geld dat is bespaard door de afschaffng van de basisbeurs, is nu bedoeld om  

de kwaliteit van het onderwijs op onze faculteit te verbeteren. VUUR vindt het 

belangrijk om ook aankomend jaar te monitoren dat medewerkers zich aan 

deze afspraken houden en dat het geld daadwerkelijk wordt besteed aan de 

verbetering van ons onderwijs.

 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. 

 STUDIE- EN WERKOMGEVING 
Met de verhuizing naar het Van Unnikgebouw is de studie- en werkomgeving 

binnen de faculteit een relevant thema. Hierbij wil VUUR zich inzetten voor 

de realisatie van voldoende individuele studieplekken, samenwerkingsplekken, 

belichting, luchtverversing en stopcontacten. VUUR zal het belang hiervan 

benadrukken bij de nieuwe huisvestingsplannen. Daarnaast streeft VUUR 

naar het optimaliseren van het laptop-leen-systeem door dit toegankelijker 

te maken. Hiermee zal gecompenseerd worden voor het verdwijnen van 

verschillende computerplekken binnen de faculteitsgebouwen en kan elke 

student meekomen in het toenemend digitale onderwijs.

 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.
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 ONTWIKKELING VOOR IEDEREEN 
VUUR vindt het belangrijk dat de universiteit een open, veilige en kansrijke 

omgeving is. Hiervoor is het belangrijk dat de universiteit inclusiviteit uitdraagt 

naar buiten, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de Canal Pride. 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. 

 ONTWIKKELING VOOR IEDEREEN 

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.

INCLUSIVITEIT EN 
TOEGANKELIJKHEID 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. 

 STRATEGISCH (HUISVESTINGS)PLAN
Met het opnemen van duurzame toekomstplannen in het Strategisch Plan 

verwacht VUUR hierin veel vooruitgang te kunnen boeken. Daarnaast biedt 

de facultaire verhuizing naar het vernieuwde Van Unnikgebouw de uitgelezen 

mogelijkheid om onze studieomgeving duurzamer in te richten. 

 DUURZAME SAMENWERKING 
VUUR streeft bovendien naar een samenwerking met studieverenigingen en 

de Green Offce m et a ls d oel h et vergroten van d e b ewustwording rondom  

duurzaamheid. Bovendien kan het organiseren van een wollentruiendag 

bijdragen aan deze bewustwording. De medewerking van studenten is hierin 

onmisbaar: verduurzamen doe je samen! 

DUURZAAMHEID

“VUUR pleit voor een 
toegankelijke faculteit, 
waar iedereen de kans 
krijgt om te studeren” 

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 

“de medewerking van studenten is hierin onmisbaar: 
verduurzamen doe je samen!” 
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