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De faculteit Geesteswetenschappen profileert zich als kleinschalig 

kwaliteitsonderwijs, veelal in de historische binnenstad van de universiteit. 

Zeker nu de aanmeldingen bij enkele GW-studies dalen, moet de faculteit 

een proactieve houding aannemen ten opzichte van zichtbaarheid en 

profilering. 

 Een van de mogelijkheden is grotere aanwezigheid bij middelbare 

onderwijsinstellingen. VUUR ziet graag een breder aanbod van pre-

universiteitsklassen bij zowel middelbare scholen als hoger onderwijs 

(MBO, HBO), niet alleen in het licht van werving van toekomstige studenten, 

maar ook als sociale dienst voor ambitieuze scholieren.  

profilering

VUUR  staat voor een universiteit die voor iedereen toegankelijk is, 
ongeacht sociale achtergrond, godsdienst, ras, geslacht, 
functiebeperking, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Vandaar 
dat Lijst VUUR in de faculteitsraad voor zal waken dat bij nieuwe en 
bestaande huisvesting veel aandacht is voor de  toegankelijkheid 
voor studenten en medewerkers met een functiebeperking. 
 Daarnaast wil VUUR graag een onderzoek naar de mogelijkheid 
van faculteitsbrede activiteiten bij belangrijke dagen zoals Coming 
Out Day of Internationale Vrouwendag, in samenwerking met de 
UU-diversiteitsnetwerken, of hier in het curriculum op aan te sluiten.  

INCLUSIE

VUUR zet zich in voor een duurzame samenleving en faculteit. Hoewel er 
de afgelopen raadsperiodes al goede stappen zijn genomen, bijvoorbeeld 
op het gebied van afvalscheiding, zijn er nog genoeg kansen om de 
faculteit te verduurzamen. 
  In de faculteitsraad zal VUUR, in het licht van het nieuwe 
huisvestingsplan, onderzoeken waar het mogelijk is om zonnepanelen te 
installeren. Ook zal VUUR onderzoeken welke andere duurzame opties 
mogelijk zijn, wanneer het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld 
monumentale panden niet mogelijk is.
 Daarnaast gaat de partij kijken naar de mogelijkheden om in de 
cafetaria’s en automaten duurzaam, gezond en vegetarisch voedsel aan te 
bieden voor een lagere prijs, gezien het feit dat het huidige voedselaanbod 
vaak erg duur is. 

DUURZAAMHEID

Afgelopen jaar heeft de faculteit vanuit het college van bestuur te horen 

gekregen dat er over de hele universiteit 30% minder ruimte gebruikt moet 

worden. Dit houdt in dat we moeten inkrimpen in gebouwen. Dit gebeurt 

universiteitsbreed, maar voor VUUR GW is het heel belangrijk dat we als 

faculteit bij elkaar in de binnenstad blijven, en iedereen genoeg ruimte 

heeft om al het benodigde werk te blijven doen.

 VUUR houdt de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting 

nauwgezet in de gaten, omdat er altijd een goede afweging moet 

worden gemaakt tussen de voor- en nadelen van een locatie. Ook al biedt 

bijvoorbeeld de Uithof doorgaans meer ruimte, is de verspreiding van 

studies van Geesteswetenschappen buiten de binnenstad onwenselijk.  

HUISVESTING
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De Universiteit Utrecht, en daarmee de faculteit Geesteswetenschappen, 

behoort tot een van de best gewaardeerde universiteiten van Europa. Het 

onderwijs in Utrecht kenmerkt zich door haar relatieve kleinschaligheid 

en ruime aanbod aan extra uitdagingen.

 Toch zijn deze kenmerken niet vanzelfsprekend: over het gehele 

land worden werkgroepen steeds groter en de aandacht voor individueel 

onderwijs steeds kleiner. Ook biedt het reglement rond toetsing te weinig 

ruimte voor studenten die in de toekomst bepaalde masteropleidingen 

willen volgen.

 VERSOEPELING HERKANSINGSREGELING 
Wie al een poosje studeert is het hoogstwaarschijnlijk opgevallen dat je 

een tentamen alleen mag herkansen als je cijfer ervoor hoger dan een 4 

is, maar lager dan een voldoende. Studenten die maar ternauwernood 

een voldoende hebben weten te halen raken hierdoor in de problemen 

aangezien veel Masteropleidingen vragen om een hoog gemiddelde voor 

toelating. 

 VUUR is daarom van mening dat een versoepeling van de 

herkansingsregeling de juiste oplossing is om studenten de kans te geven 

om een cursus met een hoog gemiddelde af te ronden.

 

onderwijskwaliteit  MEER RUIMTE VOOR AMBITIE 
De universiteit is bij uitstek een plek voor academische ontwikkeling. 

Lijst VUUR is van mening dat de ambitie van studenten zo veel 

mogelijk gestimuleerd dient te worden aan de hand van twee pijlers: 

kleinschaligheid en uitdaging. Bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat 

werkgroepen steeds groter zijn geworden en de frequentie is verminderd. 

Dit gaat ten koste van de kwaliteit en niveau van het onderwijs. 

 Daarnaast biedt de universiteit verschillende mogelijkheden 

voor uitdaging door middel van bijvoorbeeld honoursprogramma’s 

en extracurriculaire trainingen. Echter, kan er nog veel gewonnen 

worden binnen de cursussen zelf door bijvoorbeeld extra uitdaging te 

creëren voor studenten die daar behoefte aan hebben. VUUR wil zich 

daarom komend jaar inzetten om de ambitie te stimuleren binnen de 

Geesteswetenschappen.

 

 OPEN ONDERWIJS 

in staat moeten worden gesteld om hoorcolleges later terug te luisteren. 

Zo lopen studenten geen grote achterstand op, terwijl de docent minder 

snel één-op-één dingen moet herhalen of uitleggen; win-win. 

“VUUR wil zich 
komend jaar inzetten 

om de ambitie te 
stimuleren binnen de 

Geesteswetenschappen” 

VUUR Geesteswetenschappen zet 

zich in voor open onderwijs, waarbij 

er een breder aanbod is van minors, 

waaronder voltijdsminors. Bij meer 

kansen horen ook meer middelen; 

studenten zouden in staat moeten 
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Studenten staan onder enorme druk om te presteren: niet alleen hangt er 

een lening boven het hoofd, ook een strenge herkansingsregeling voert de 

belasting op. Docenten van verschillende cursussen die grote deadlines in 

dezelfde weken proppen zorgen voor een oneven studielast gedurende 

een blok, wat zeker in deze onzekere tijden voor veel studenten enorm 

veel spanning kan meegeven. 

 BEGELEIDING 

opleidingen, niet alleen in het eerste jaar maar ook in de latere studiejaren. 

 VERLAGEN PRESTATIEDRUK 
Proactief goede hulp tijdens de studieloopbaan, bijvoorbeeld in de vorm 

van regelmatig een tutor- of mentorgesprek, voorkomt onzekerheden die 

de oorzaak is van veel stress onder studenten. Naast stress, verlagen dit 

soort maatregelen ook de prestatiedruk, met een betere studieloopbaan 

als gevolg.

STUDENTENWELZIJN
Binnen de faculteit Geesteswetenschappen spelen de studieverenigingen 

een cruciale rol in gemeenschapsvorming en onderwijsondersteuning. 

Van symposia tot studiereizen, van feesten tot introductieweken; door 

de vele activiteiten van studieverenigingen krijgen studies kleur en weet 

menig student zijn of haar plekje op de universiteit te vinden. 

 Toch lijkt deze bijdrage niet altijd op waarde te worden geschat. 

Bij het vormen van facultair beleid wordt vaak over en zelden met 

de studieverenigingen gepraat. Tevens krijgen de bestuurders van 

studieverenigingen maar een schamele compensatie voor alle arbeid die 

zij leveren, de stress die zij dikwijls ervaren en de studieachterstand die zij 

oplopen. 

 SAMENSPRAAK MET VERENIGINGEN 
VUUR wil dat facultair beleid, wanneer het een directe betrekking heeft 

op studieverenigingen, altijd in overeenstemming met deze verenigingen 

zal worden gevormd. Daarbij moet samen met het faculteitsbestuur en 

de verenigingen gekeken worden naar een helder en eerlijk huishoudelijk 

reglement, waarin de belangen en verantwoordelijkheden van beide 

partijen op een billijke manier zijn vertegenwoordigd. 

 COMPENSATIE BESTUURDERS 
Ook wilt VUUR onderzoeken wat de beste manier is om de bestuurders van 

studieverenigingen voor hun cruciale en waardevolle werk te compenseren, 

zij het met bijvoorbeeld flexstuderen of hogere bestuursbeurzen. 

STUDIEVERENIGINGEN

“Naast stress, verlagen 
dit soort maatregelen 
ook de prestatiedruk, 

met een betere 
studieloopbaan als 

gevolg” 

VUUR wil voorkomen dat studenten 

bezwijken onder deze toenemende 

prestatiedruk, om verdere psychische 

problemen voor te kunnen zijn. Naast 

onderwijsverbeteringen, zoals een 

hervormde herkansingsregeling, zet 

de partij zich in voor duidelijke en 

overzichtelijke begeleiding vanuit de 
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Internationalisering en internationale studenten zijn een verrijking 

voor de universiteit en de faculteit. VUUR zet zich daarom in voor goede 

faciliteiten en duidelijke informatievoorziening voor internationale 

studenten. Aan de andere kant moet de universiteit en de faculteit niet 

internationaliseren om het internationaliseren, maar wel als dit zorgt 

voor verbetering van het onderwijsaanbod en -kwaliteit. VUUR houdt 

hierdoor goed in de gaten of onzorgvuldige internationalisering niet leidt 

tot een verslechtering van de kwaliteit van onderwijs. 

 Internationale studenten worden te snel aan hun lot overgelaten. 

Zodra ze bij de universiteit/faculteit binnen komen is er even ondersteuning, 

maar deze verdwijnt snel. De faculteit, en de universiteit in zijn geheel, 

doet niet genoeg om internationale studenten te ondersteunen na de 

eerste paar weken. 

 Daarom komt het probleem vaak bij studieverenigingen te liggen, die 

in de afgelopen jaren vaak grote stappen hebben gezet om internationale 

studenten bij alle verenigingsactiviteiten te betrekken. VUUR ziet opties 

om dit op facultair niveau beter te faciliteren.

 COÖRDINATIE LESSEN NEDERLANDS 
Veel studieverenigingen hebben niet het budget of de hoeveelheid 

actieve internationale leden om professionele cursussen Nederlands te 

organiseren. VUUR ziet een facultaire rol om alle geïnteresseerde leden 

van verenigingen hiervoor samen te brengen, en zo goedkoop als collectief 

taalcursussen aan te bieden.

INTERNATIONALISERING  MENTOREN 

 

verhuizing, hetgeen voor veel internationale studenten een drukke en 

chaotische tijd is. Dit systeem, in samenwerking met de ‘International 

Officee ’, zou vanuit de faculteit mentoren en buddy’s aanbieden

bij studies waar deze optie niet mogelijk is, en reeds bestaande 

mentorsystemen aanvullen. Het doel is om praktische hulp te bieden, 

zoals het aanvragen van een bankrekening of inschrijving bij de 

gemeente.

 WAARBORGING ONDERWIJSKWALITEIT 
Internationalisering van cursussen gaat regelmatig nog niet hand in 

hand met de verbetering van onderwijskwaliteit. Docenten zouden 

zich niet gemakkelijk kunnen uitdrukken in het Engels, Nederlands blijft 

de boventoon voeren, of de toegevoegde waarde is te klein. Zolang 

internationalisering niet ten koste gaat van onderwijskwaliteit, juicht 

VUUR een groeiend aanbod van Engelstalige en internationale studies 

aan. Daarbij is wel een kritische houding nodig in de faculteitsraad ten 

opzichte van Nederlandstalige studies die omschakelen naar het Engels.

“De faculteit doet niet 
genoeg om internationale 

studenten te 
ondersteunen na de 
eerste paar weken” 

VUUR pleit voor een faculteitsbreed 

mentorsysteem waarbij ouderejaars 

(Nederlandse of internationale) 

studenten nieuwe internationale 

studenten helpen met het regelen 

van de praktische zaken na hun 
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