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VOORWOORD 
 

Beste student, 

 

Wat goed dat je geïnteresseerd bent in de medezeggenschap! Wat telt in de 

medezeggenschap is jouw stem. Alle studenten hebben het recht om mee te praten over 

hun eigen onderwijs. Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) vertegenwoordigt élke 

student. Wij vinden dan ook een inhoudelijke, vooruitstrevende en uitgebreide visie over 

ons eigen onderwijs aan de Universiteit Leiden erg belangrijk. In dit partijprogramma vind 

je de standpunten waarvoor LVS zich sterk maakt.  

 

Wil jij ook een inclusieve, duurzame, academisch hoogstaande en vooruitstrevende 

Universiteit Leiden? Stem dan LVS tussen maandag 17 mei 9.00 uur tot vrijdag 21 mei 

16.00 uur; en sluit bij LVS aan! 

 

 

Met vooruitstrevende groet, 

 

Het bestuur der Lijst Vooruitstrevende Studenten, 

 

Ebrar Kaya     -  Voorzitter 

Thomas Sluijk    -  Secretaris 

Sebastian Cornielje    -  Penningmeester 

Daniël Scheurwater    -  Assessor Activiteiten 

Charlotte van der Voort   -  Assessor Beleid 

Akram Kouta     -  Assessor Campagne; Vicevoorzitter 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dit partijprogramma is opgesteld onder leiding van de Commissie Beleid van LVS, 
bestaande uit Akram Kouta, Busra Bayraktar, Claire van den Helder, Charlotte van der 
Voort, Damla Demir, Ebrar Kaya, Elena Alam, Eva Haverkort, Floor Peeters, Iddo Geerse, 
Ids Hofman, Jeppe Bandringa, Job Veltman, Katja van Rooten, Laura Dees, Lieuwe 

Rooijakkers, Lina de Los Rios Torres, Marléne Derksen, Melih Uzun, Meryem Antek, Moena 
Al Homsi, Natascha van Zanen, Neele Boelens, Rohini Jadnanansing, Tara Petzke, Yasmine 
Alladin. In samenwerking met alle LVS-kandidaten. 
 
Met de hulp van de Vertaalcommissie, bestaande uit Fons van de Wetering, Jeppe 
Bandringa, Katja van Rooten, Laurance Janssen Lok en Stian Vermaas. 
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WAT IS MEDEZEGGENSCHAP? 
 
Wat is medezeggenschap eigenlijk? Als LVS merken we dat veel studenten weinig afweten 

van de medezeggenschap. Dit is een groot probleem, want de medezeggenschap is bij 

uitstek de plek waar jij terecht kunt met je klachten en verbeterpunten over jouw opleiding, 

faculteit of zelfs de gehele universiteit. Daarom beginnen wij ons partijprogramma met 

informatie over de medezeggenschap: wat het is en waar de problemen zitten met de 

huidige medezeggenschap. 

 

De medezeggenschap speelt zich af op drie niveaus: de opleidingscommissie (O(L)C) die 

het opleidingsbestuur adviseert en controleert, de faculteitsraad (FR) die het 

faculteitsbestuur adviseert en controleert, en de Universiteitsraad (UR) die het College van 

Bestuur (CvB – het bestuur van de universiteit) adviseert en controleert. De 

medezeggenschap heeft wettelijk gezien een aantal belangrijke rechten. De belangrijkste 

voorbeelden: 

● Instemmingsrecht. Over bijvoorbeeld de begroting, Opleidings- en Examenreglement 

(OER), en het geld dat vrijgekomen is uit de afschaffing van de basisbeurs (MKA) heeft 

de medezeggenschap instemmingsrecht. Dit betekent dat de Raad moet instemmen, wil 

het bestuur hun beleid uitvoeren. Gaat de Raad niet akkoord, zal het bestuur hun plan 

moeten laten varen of met een hernieuwd en beter plan komen. Dit “veto-recht” is 

misschien wel het krachtigste instrument voor de medezeggenschap. 

● Adviesrecht. Dit houdt in dat het bestuur voor bepaalde besluiten advies moet (of 

mag) vragen aan de medezeggenschap. Mocht een raad negatief adviseren, kan het 

bestuur dit, mits met goede onderbouwing, naast zich neerleggen. In de regel zal het 

bestuur de adviezen van de Raad volgen. Ook mag de medezeggenschap altijd 

ongevraagd advies geven. 

● Informatierecht. Het bestuur is verplicht om de Raad alle informatie te verschaffen 

waar de Raad om vraagt. Dit kan gedaan worden bij de secretaris van de raad. 

● Initiatiefrecht. Een Raad mag altijd een voorstel doen aan een bestuur met een door 

de Raad opgesteld plan. Het bestuur is verplicht om dit in behandeling te nemen. 

 

Met deze rechten aan hun zijde gaan onze nieuwe raadsleden ervoor zorgen dat al onze 

komende standpunten gerealiseerd worden. Aan het einde van onze universitaire 

standpunten vind je de problemen met de huidige stand van zaken in de medezeggenschap 

aan de Universiteit Leiden die wij zullen aanpakken. 
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DIVERSITEIT EN INCLUSIE 
 

Onze universiteit wordt steeds diverser. Niet alleen herbergt zij steeds meer studenten en 

personeelsleden met verschillende en uiteenlopende identiteiten, maar ook groeit onze 

universiteit qua aantal disciplines. In deze rijke studieomgeving is het belangrijk dat 

iedereen zich zonder ongemak, achterstelling en/of onnodige barrières kan ontplooien en 

ontwikkelen. Diversiteit aan ideeën en mensen verhoogt de creativiteit en het oplossen van 

problemen in een organisatie. Daarom moet de universiteit een veilige en inclusieve 

studiesfeer creëren voor alle studenten, ongeacht bijvoorbeeld genderidentiteit, 

functiebeperking of migratieachtergrond; kortom iedereen.  

Daarom willen wij: 

● Een toegankelijke universiteit voor iedere student. De universiteit en faculteiten 

zouden doelen voor zichzelf moeten opstellen over hoe zij het onderwijs en de 

studieruimtes toegankelijk maken voor studenten met een functiebeperking. Hierbij 

kun je denken aan toegankelijkheid van gebouwen voor studenten met een fysieke 

beperking, toegankelijkheid van online colleges voor studenten met slechthorend- of 

slechtziendheid, flexibelere studiemogelijkheden voor studenten die (chronisch) ziek 

zijn en erkenning van psychische problemen en uitdagingen waar studenten mee 

kunnen kampen. Zo zou de universiteit een basispakket moeten aanbieden met 

mogelijkheden voor studenten die om extra ondersteuning vragen. Dit pakket moet 

bekend zijn bij iedere student. Hierbij raden we de universiteit aan verdere 

samenwerking op te zoeken met, o.a. Fenestra en Villa Abel. Daarnaast moet de 

universiteit de mogelijkheid bieden aan studenten met fysieke of mentale problemen 

om hun studieplan flexibeler in te richten. 

● Een toegankelijkere universiteit voor eerstejaars, met name eerste-

generatiestudenten. Voor elke eerstejaars is de universiteit nieuw en spannend, 

maar voor studenten zonder voorkennis van de universiteit, en haar doen en laten, 

nog nieuwer en spannender. De universiteit moet daarom zorgen dat elke student 

voldoende wordt gesteund en geïnformeerd over de faciliteiten en mogelijkheden op 

de universiteit – en niet dat zij hiernaar zelf op zoek moeten in het universitaire doolhof 

dat de organisatiestructuur vaak is! Een informatiepakket dat bedoeld is om een breed 

overzicht te geven van de universiteit en zo elke student, ongeacht of zij voorkennis 

hebben van het eeuwenoude instituut of niet zoals bijvoorbeeld eerste-

generatiestudenten, een volledig beeld geven. De eerste stap in dit proces is dat de 

universiteit erkent dat deze bias in informatievoorziening en interactie een bestaand 

probleem is zodat wij er allen mee aan de slag kunnen.  

● Meer aandacht voor inclusief onderwijs. Docenten en studenten moeten 

gestimuleerd worden om het curriculum diverser en inclusiever te maken. Denk 

bijvoorbeeld aan aandacht voor het diversiteitsvraagstuk en voor niet-canonieke 

wetenschap, zoals van vrouwelijke academici of vanuit een niet-Westers perspectief, 

maar ook aan het gebruiken van voorbeelden in de collegestof die niet louter vanuit 

een mannelijk perspectief zijn geschreven. Verder is niet enkel de inclusiviteit van de 

inhoud van het onderwijs belangrijk, maar ook de vorm! Docenten moeten zich bewust 

zijn van de implicit bias die aanwezig is in de meeste onderwijsvormen om met deze 

bewustwording de gegeven onderwijsvorm inclusiever en toegankelijker te maken 

zodat elke student het maximale uit het onderwijs kan halen. Het actief 

tegemoetkomen van studenten met een beperking wordt een aandachtspunt bij alle 

onderwijs-gerelateerde vacatures.  

● Diverse aanspreekvormen in de universitaire communicatie. In het universitaire 

systeem worden studenten en medewerkers geregistreerd als en aangesproken met 

meneer of mevrouw. Een derde optie (anders, namelijk) is nog niet mogelijk voor 

personen die zich anders identificeren. Wij zouden graag zien dat dit stapsgewijs wordt 

verbeterd, zodat iedereen zich zichzelf kan voelen op de universiteit. Ook stellen wij 

voor om de gewenste aanspreekvorm toe te voegen en weer te geven bij studenten- 

en personeelsaccounts. 
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● Een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag. De universiteit moet, in 

samenwerking met de Leidse en Haagse Hogescholen, een actieplan opstellen om 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Denk hierbij aan (seksuele) intimidatie, 

pesten, agressie, geweld en diverse vormen van discriminatie.  Studentbegeleiders, 

zoals (student)mentoren, coördinatoren, adviseurs en studie- en 

studentenverenigingen, zouden in een training meer handvatten geboden moeten 

worden om enerzijds grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en anderzijds te 

kunnen herkennen en adequaat te kunnen reageren op gevallen van 

grensoverschrijdend gedrag. Natuurlijk betekent de aanwezigheid van een actieplan 

dat de universiteit ook passende maatregelen voor de studenten en medewerkers die 

deze normen overschrijden moet ontwikkelen. 

● Meer ondersteuning voor de bestaande netwerken en platforms, zowel qua 

zichtbaarheid als qua financiering. Docenten en studenten die zitting nemen in een 

bestuur van zulke organisaties dienen hiervoor gecompenseerd te worden zoals in elk 

andere bestuursfunctie zou gebeuren. Zo zijn er ook meerdere opleidingen en 

faculteiten met een succesvol mentoraat die op zijn minst uitgebreid kan worden. 

● Een actieve benadering van bestaande platformen en organisaties. In de 

afgelopen jaren is er op dit gebied veel werk verricht vanuit verschillende hoeken. Zo 

zijn er diverse universitaire netwerken opgericht die zich specifiek richten op het geven 

van een platform aan gemarginaliseerde groepen, zoals het LGBT+ Network en Leiden 

Pride, Fenestra, Villa Abel, MENA Students Association, STAR, en het Access and 

Support Platform. Deze netwerken zijn hard bezig met het inclusiever maken van de 

universiteit en wij zien graag dat deze van grotere zichtbaarheid kunnen genieten en 

inbreng kunnen geven wanneer wordt gesproken over de zaken waar zij voor staan. 

De universiteit moet deze netwerken dus blijven (financieel) onderhouden en de 

mogelijkheid geven om verder te groeien. Verder verrichten deze netwerken goed 

werk, en vervullen een belangrijke functie voor veel studenten en medewerkers. 

Daarom zien wij graag dat hun expertise ook wordt aangesproken bij algemenere 

beleidsonderwerpen (ook bij minder voor de hand liggende onderwerpen die het 

dagelijkse studentenleven aangaan). 

● Inclusievere Introductieweken. Het is de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar dat, 

bijvoorbeeld, de EL CID-commissie hard bezig is met de introductieweek toegankelijk 

te maken voor iedereen. Wij zien echter dat een groot gedeelte van eerstejaars zich 

nog niet aangetrokken voelen tot de introductieweken vanwege het eenzijdige imago 

dat de introductieweek aanbiedt. Wij moedigen de commissie dan ook vooral aan om 

diverse aspecten van het studerend leven te presenteren (zoals de verschillende 

faciliteiten, studie-werkmogelijkheden, universitaire commissies, en natuurlijk de 

medezeggenschap!) tijdens de introductieweek en de communicatie daarvan. 

● Zichtbaarheid en bevordering van meldpunten voor klachten. Weet jij waar je 

terecht kunt met een klacht over discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag of 

ontoereikende toegankelijkheid van het onderwijs? Zo nee, je bent helaas niet de 

enige. De universiteit moet daarom zorgen voor meer zichtbaarheid van de 

klachtencoördinatoren die er al zijn, zoals O(L)Cs, studentassessoren en meldpunten. 

Wanneer je een klacht of probleem hebt, wil je zo snel mogelijk bij de juiste coördinator 

zijn die jou verder kan helpen. Het moet op zichzelf geen opgave zijn om de juiste 

coördinator te vinden. Wij pleiten dan ook voor een platform waar deze verschillende 

klachtencoördinatoren bijeenkomen en te vinden zijn. Deze klachtencoördinatoren 

moeten dan ook meer samenwerking onderling opzoeken om tot intersectionele 

oplossingen te komen. Dit platform kan zich uiten in de vorm van bijvoorbeeld een 

gedeelde pagina op de universitaire website of een universitaire afdeling. 
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DUURZAAMHEID  
 

LVS ziet het aanpakken van de klimaatcrisis als prioriteit en vindt dat de universiteit hierin 

een voortrekkersrol op zich moet nemen. Daarom moet de Universiteit Leiden de komende 

jaren serieus werk maken van verduurzaming. Het doel is hierbij een volledig circulaire en 

klimaatneutrale universiteit in 2030.   

Wij maken ons sterk voor: 

● Duurzaam onderwijs. De grootste bijdrage die de Universiteit kan leveren in de 

klimaatcrisis, is het uitrusten van studenten met kennis en vaardigheden over 

duurzaamheid. Alle studenten moeten de ruimte krijgen om duurzaamheid in hun 

curriculum te verwerken, van Franse Taal en Cultuur tot Bestuurskunde. Uit onderzoek 

van LUGO blijkt dat er grote vraag is om meer te leren over duurzaamheid, en dat het 

onderwijs nu vaak gebrekkig is hierin. Ook op de arbeidsmarkt is er een groeiende 

vraag naar expertise op het gebied van duurzaamheid. Het is goed om te variëren in 

de aanpak. Bij de ene opleiding zal een vak passender zijn, bij de ander is een college 

of casus logischer. De Universiteit moet middelen vrijmaken voor deze stap, aangezien 

het niet een vrijwillige zaak moet zijn die alleen maar de werkdruk verhoogt voor 

onderwijspersoneel. 

 

● Positieve lessen van COVID-tijd meenemen naar de toekomst. De coronacrisis 

is voor niemand een leuke tijd. Toch brengt het ook nieuwe manieren van aanpakken 

en positieve gevolgen met zich mee. Door het thuiswerken wordt er minder gereisd 

(niet alleen naar de universiteit, maar ook minder naar internationale congressen), 

minder (verpakt) voedsel genuttigd en wordt er minder gebruik gemaakt van 

vastgoed. Wij vinden dat de universiteit goed moet reflecteren op welke lessen zij 

meenemen uit de coronatijd. Onze voorstellen: blijf digitaal vergaderen en digitaal 

lezingen geven op congressen om onnodig reizen (van en naar Nederland) te 

voorkomen en zo de reisbewegingen en uitstoot te verminderen; stop zoveel 

mogelijk met papieren readers en maak deze digitaal waar mogelijk; scan zoveel 

mogelijk archiefstukken in de UB in, zodat meer online beschikbaar komt. Dit kan 

door student-assistenten gedaan worden, zodat we ook meer werkgelegenheid voor 

studenten creëren. 

 

● Vegetarisch aanbod als de standaard. De cafetaria zouden niet slechts een paar 

vegetarische opties moeten aanbieden, maar op korte termijn het aanbod nagenoeg 

vegetarisch maken en zo nu en dan een vleesoptie aanbieden. Hierbij moet ook altijd 

ten minste één veganistische optie worden aangeboden. We stellen voor te beginnen 

met een vleesvrije dag (Meatless Monday). Maaltijdopties en presentatie ervan (met 

gezondheidslabels, maar zonder calorieëntellers) moeten daarbij zo gezond mogelijk 

zijn, zowel voor het lichaam als voor de geest. 

 

● Duurzaam gebruik vastgoed. Er liggen kansen om de gebouwen van de Universiteit 

Leiden verder te verduurzamen. Op dit moment liggen op alle daken waar dat mogelijk 

is al zonnepanelen. Wij stellen voor andere daken zo veel mogelijk in te richten als 

groen dak. De universiteitsgebouwen zijn geïnventariseerd volgens een internationaal 

duurzaamheidsmodel (BREEAM-NL) (van pass tot outstanding), maar hier is bij een 

deel van de gebouwen tot dusver niets mee gedaan. Dit moet actief toegepast en 

bijgehouden worden. Uitbreiding van de universiteit naar nieuwe gebouwen 

(bijvoorbeeld naar de nieuwe Humanities Campus) mag alleen klimaatneutraal 
gebeuren. 

 

● Duurzaam investeren. Niet alleen de energieleverancier van de universiteit moet zo 

groen mogelijk zijn, maar ook plekken waar haar gelden bewaard worden, moeten zo 

duurzaam mogelijk zijn.  De Rabobank is immers niet de meest duurzame bank. 

Mogelijke alternatieven hiervoor (volgens de “Eerlijke Bankwijzer”) zijn: ASN, Triodos, 

SNS, Van Lanschot, ABN Amro. De universiteit moet zich ervoor inzetten dat het 

pensioenfonds van de Universiteit ABP alleen duurzaam investeert. 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/lugo/education/lugo-sustainability-survey---full-report.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/lugo/education/lugo-sustainability-survey---full-report.pdf
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● Uitbreiding capaciteit LUGO. De afgelopen jaren is de Leiden University Green 

Office succesvol bezig geweest om het onderwerp duurzaamheid op de kaart te zetten 

bij het beleid van de Universiteit en onder studenten. Dit doen zij door het 

ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven en door het organiseren van 

evenementen. Nu zij hun focus verder willen verleggen op het vergroenen van de 

universiteit zelf hebben zij meer capaciteit nodig. Op deze manier kunnen de 

verschillende leden van de LUGO zich verder specialiseren en inzetten binnen de 

verschillende onderdelen van de universiteit, om zo direct betrokken te kunnen worden 

en betere aanbevelingen te doen. 

● Een groen starterspakket voor elke student. Bij de introductiedagen van de 

opleidingen zouden alle studenten een groene tas moeten krijgen, met daarin 

bijvoorbeeld een LUGO-waterflesje en een koffiemok waarmee in de cafetaria (met 

korting) koffie of thee gehaald kan worden. In zo’n tas kan bijvoorbeeld ook een USB-

stick zitten met daarop het informatieboekje over alles wat je als beginnende student 

moet weten over de universiteit en/of faculteit, de medezeggenschap, verduurzaming, 

stageopties, etc. 
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STUDENTENWELZIJN  
 

Elke student moet zich gezien en gehoord voelen, en elke student moet de kans krijgen 

het maximale uit de studietijd te halen. Hiervoor is het belangrijk dat studenten weten 

waar ze terecht kunnen voor studieproblemen, mentale ondersteuning of voor informatie 

over mogelijkheden naast en na de studie. Momenteel zijn deze diensten en de 

informatievoorziening hiertoe aanwezig, maar veelal versnipperd en niet duidelijk zichtbaar 

voor de student. Het is belangrijk dit te verbeteren. Ook is het in het licht van de huidige 

prestatiemaatschappij belangrijk dat de universiteit de focus legt op de mentale 

gezondheid van studenten en medewerkers en niet alleen aan symptoombestrijding doet, 

maar ook preventieve oplossingen en informatie aanbiedt.  

Daarom willen wij: 

● Vermindering van de prestatiedruk voor studenten. Al voor de coronacrisis bleek 

dat studenten veel lijden onder het huidige prestatieklimaat. Uit een data-analyse van 

het ISO blijkt dat bijna 70% van de studenten hoge tot zeer hoge druk ervaren tijdens 

hun studietijd. Een kwart van de studenten loopt rond met burn-outklachten en bijna 

een tiende heeft suïcidale gedachten. Uit onderzoek van Caring Universities blijkt meer 

dan de helft van de studenten zich tijdens de coronacrisis eenzamer te voelen en zich 

slechter te kunnen concentreren. De universiteit moet daarom zorgen voor een beter 

en menselijker werkklimaat binnen onze academie om studenten en personeel te 

beschermen tegen mentale klachten. 

 

● Meer aandacht voor preventie in plaats van behandeling. Voorkomen van 

ongezonde gewoontes en het bevorderen van gezonde gewoontes heeft meer effect 

dan behandelen als studenten al in de problemen zijn gekomen. Bij preventie denken 

wij bijvoorbeeld aan: 

o Gezonde gerechten in cafetaria’s die ook op een gezonde manier worden 

gepresenteerd;  

o Actief het belang van de fysieke, mentale en financiële gezondheid van studenten 

bevorderen door middel van regelmatige workshops; 

o Facultaire Wellbeing platforms die activiteiten organiseren; 

o Niet alleen duidelijk maken waar studenten hulp kunnen vragen maar ook in 

welke gevallen ze hulp moeten vragen. Een flowchart met hulplijnen en goed 

opgeleide studentmentoren kunnen hierbij helpen; 

o Vermindering van de prestatiedruk voor studenten, die op dit moment soms ook 

door de universiteit wordt gecreëerd.  

o Deze prestatiedruk kan verminderd worden door geen ongeschoonde cijferlijsten 

meer vrij te geven aan werkgevers, waarop te zien is hoeveel herkansingen 

studenten hebben afgelegd en welke onvoldoendes gehaald zijn. Dit geeft 

studenten op het moment niet de gelegenheid om ook te mogen falen tijdens 

hun studie. 

 

● Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van studentpsychologen. Al jaren zijn 

er klachten van studenten dat de studentpsychologen lastig te bereiken zijn en er lange 

wachtrijen zijn. Dit komt mede doordat er vaak een doorverwijzing van 

studieadviseur/coördinator verwacht wordt, die ook niet altijd even goed te bereiken 

is. De situatie wordt langzaamaan iets beter, zeker ook met de recente komst van het 

Wellbeing Office, maar de situatie is nog lang niet goed genoeg. Zeker nu klachten 

toenemen door de coronacrisis.  

 

● Betere informatievoorziening over hulp bij problemen. Wij pleiten voor een 

standaard informatiepakket dat studenten die op zoek zijn naar hulp ontvangen, zodat 

zij snel weten waar ze terecht kunnen. Dit zou een heleboel hoofdpijn voorkomen! 

 

● De universiteit moet meer in contact staan met studenten bijvoorbeeld op 

sociale media. Het is belangrijk om als universiteit uit te dragen dat studenten niet 

alleen staan als ze fysieke, financiële of mentale problemen hebben. De universiteit 

https://www.iso.nl/wp-content/uploads/2019/11/Analyse-Studentenwelzijn-ISO.pdf
https://www.iso.nl/wp-content/uploads/2019/11/Analyse-Studentenwelzijn-ISO.pdf
https://caring-universities.com/wp-content/uploads/2020/11/De-geestelijke-gezondheid-van-studenten-tijdens-de-COVID-19-pandemie-rapportage-van-Caring-Universities-19082020-versie-2-9112020.pdf
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zou daarom actief meer moeten delen over workshops, Wellbeing platforms en 

projecten van studenten en anderen delen die het welzijn bevorderen. Denk 

bijvoorbeeld aan Frisse Gedachtes. 

 

● Goed werkend mentorsysteem met gestandaardiseerde rollen voor mentoren. 

Momenteel bestaan er grote verschillen tussen opleidingen qua mentorsysteem: 

sommige hebben een docentmentor, andere niet; sommige opleidingen hebben 

studieadviseurs, andere niet. Bij sommige opleidingen worden ook studentmentoren 

ingezet. Dat zijn tweede- of derdejaarsstudenten die eerstejaarsstudenten op weg 

helpen met hun studie en de weg wijzen binnen de universiteit. Dit is een 

laagdrempelige manier om problemen te voorkomen of op te lossen en draagt bij aan 

de inclusieve sfeer van een opleiding.  Zo’n systeem, met een docentmentor, 

studieadviseur én studentmentoren, zou in elke opleiding aanwezig moeten zijn. Wat 

kunnen we deze (student)mentoren bieden: 

o Goede trainingen, bijvoorbeeld georganiseerd door de POPCorner (FGGA, FGW, 

FSW). 

o Hanteer het LUC-model (Leiden University College) voor beloning 

studentmentoren (1 per 25 studenten): 10EC en maandelijkse vergoeding. Deze 

mentoren ondertekenen ook een geheimhoudingscontract. 

o Maak een duidelijke functieomschrijving voor docentmentoren en 

studentmentoren.  

o Stimuleer docenten te communiceren over welzijn tijdens (of in de pauzes van) 

colleges. Menselijke interactie helpt vaak al veel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frissegedachtes.nl/
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INTERNATIONALISERING 
 

Bij de Universiteit Leiden is 30% van de studenten internationaal. Internationale studenten 

hebben recht op faciliteiten waardoor zij optimaal met het Nederlandse onderwijssysteem 

en studentenleven kunnen meedoen. Wanneer wij een internationale universiteit willen 

zijn, is het ook onze taak om te zorgen dat internationale studenten zich snel thuis gaan 

voelen. Dit betekent echter niet dat alles voortaan in het Engels moet. Zo vinden wij het 

belangrijk dat de Nederlandse taal in de bachelor behouden wordt en dat studenten de 

mogelijkheid krijgen om hun Engels of Nederlands gratis bij te spijkeren. 

Wij willen veranderen: 

● Taalbeleid moet tweetalig worden. De bestuurstaal op de universiteit is op dit 

moment Nederlands. We kunnen niet van internationale studenten verwachten binnen 

korte tijd vloeiend Nederlands te spreken. Het huidige taalbeleid maakt het voor 

internationale studenten lastig te volgen wat er op bestuurlijk niveau besproken wordt. 

Ook werpt dit een drempel op voor internationale studenten om in de 

medezeggenschap actief te worden. Op dit moment worden zij minimaal ondersteund 

door de universiteit. In de praktijk moeten zij vaak zelf op zoek naar vertalers die op 

vrijwillige basis ondersteuning bieden. Daarom pleiten wij ervoor dat:  

o Internationale studenten in universitaire organisaties te allen tijde vertaalbuddies 

toegewezen krijgen die betaald worden door de universiteit;  

o Internationale medezeggenschappers goede, gratis talencursussen kunnen volgen 

ter voorbereiding op hun werk;  

o Er een goed draaiboek moet komen hoe om te gaan met internationale studenten 

in universitaire gremia. Daarin moet staan dat de bestuurstaal tweetalig wordt en 

internationale raadsleden in het Engels kunnen communiceren, en ook in het 

Engels antwoord moeten krijgen op vragen; 

o Beschikbaarheid van vergaderstukken ook in het Engels. Notulen en belangrijkste 

vergaderstukken moeten beschikbaar zijn in het Engels, en voor overige stukken 

moet ten minste een Engelse samenvatting beschikbaar zijn. Zo kunnen alle 

internationale studenten inzien wat er besproken wordt in de universitaire 

organisatie.  

● Inclusieve introductieweken. Op dit moment kent de Universiteit Leiden drie 

introductieweken: de EL CID-week voor Nederlandstalige studenten, de OWL week 

voor internationale studenten en de HOP-week voor (Nederlandstalige en 

internationale) Haagse studenten. We zijn tevreden dat internationale studenten niet 

vergeten worden bij de introductieweken, maar wij pleiten voor het organiseren van 

één week waarin parallelle programma’s worden aangeboden voor Nederlandse en 

internationale studenten. Op deze manier mengen internationale studenten 

gemakkelijker met lokale studenten en integreren zij vanaf het allereerste moment 

beter in het Nederlandse studentenleven. 

● Universiteitsbreed buddy programme. Op dit moment bieden enkele faculteiten 

een buddy programme aan voor internationale studenten (Rechtsgeleerdheid en 

Geesteswetenschappen). Hierin worden internationale studenten gekoppeld aan 

Nederlandse studenten die hen op weg helpen. Wij pleiten voor een universitair buddy 

programme dat voor alle internationale studenten toegankelijk is. Hier ligt natuurlijk 

nog wel de voorkeur voor het koppelen van buddy’s aan faculteitsgenoten. 

● Met een speciaal universitair ontvangstcomité. Op universiteiten elders in de 

wereld bestaan speciale ontvangstcomités die ervoor zorgen dat internationale 

studenten goed ontvangen worden in de nieuwe universiteitsstad. Zij organiseren 

gedurende het gehele jaar sociale en praktische activiteiten waarbij de voertaal 

wisselend Engels en de lokale taal is zodat de integratie van internationale studenten 

op gang geholpen wordt. Het ontvangstcomité moet geïmplementeerd worden in 
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bestaande introductieweken, waarna het comité het hele jaar actief blijft voor 

internationale studenten. 

● Gratis talencursussen. Om internationale studenten zich sneller thuis te laten voelen 

moeten de huidige talencursussen goedkoper en het liefst gratis worden aangeboden. 

Niet alleen hebben internationale studenten het Nederlands nodig om zich te redden 

buiten de universiteit in de samenleving, maar ook zijn veel Nederlandstalige 

studenten onzeker over hun Engelse taalvaardigheid. Beide talencursussen zouden 

daarom frequenter en gratis worden aangeboden. 
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CAMPUS DEN HAAG 
 

De Universiteit Leiden is één universiteit in twee steden. Op de Campus Den Haag zijn 

zeven faculteiten vertegenwoordigd, waarvan er één, FGGA, volledig in Den Haag zit. Dit 

klinkt mooi, maar in de praktijk zijn Leiden en Den Haag weinig verbonden. De Campus 

Den Haag kent een eigen bestuur, dat gecontroleerd wordt door de Universiteitsraad. 

Omdat het Haagse geluid vaak ondervertegenwoordigd is in de medezeggenschap, 

sneeuwt het toezicht en de controle op de gang van zaken in Den Haag onder. Dit moet 

verbeteren, voordat de Campus Den Haag zover uit zijn voegen barst dat er nog grotere 

problemen met studentenfaciliteiten ontstaan. Daarom wil LVS: 

● Volwaardige integratie van de Campus Den Haag in de Universiteit Leiden. 

Met een eigen opleiding in Den Haag en een eigen introductieweek (de HOP-week) 

komen Haagse en Leidse studenten elkaar nauwelijks tegen. Dat er een Leidse en 

Haagse bubbel bestaat, is in principe geen probleem, maar er moet wel verbinding 

tussen beide steden zijn. Daarom pleiten wij voor: 

o Gelijkwaardige faciliteiten voor Leidse en Haagse studenten. Faculteiten 

die hoofdzakelijk in Leiden zitten, moeten zorgen voor gelijkwaardige faciliteiten 

voor hun studenten in Den Haag. 

o Studenten in Den Haag moeten hun faculteit en diens gremia 

(medezeggenschap en andere (bestuurs)organisaties) kunnen vinden. 

Haagse studenten wiens faculteit hoofdzakelijk in Leiden zit, moeten goed worden 

voorgelicht over de bestuursgremia. Omdat deze voornamelijk in Leiden zitten zijn 

ze vaak niet zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de assessor, die het aanspreekpunt 

is van studenten, of het faculteitsbestuur dat mede bepaalt hoe de opleidingen 

eruit zien, of zelfs facultaire commissies.  

o Medezeggenschap moet ook in Den Haag vergaderen. Omdat alle faculteiten 

op Den Haag vertegenwoordigd zijn via enkele opleidingen of minoren, moeten zij 

ook zichtbaar zijn voor hun Haagse studenten. De faculteitsraden en verschillende 

gremia kunnen hieraan bijdragen door ook in Den Haag te vergaderen. 

● Voorlopig geen groei van studentenaantallen in Den Haag. Op dit moment is er 

al een groot gebrek aan studiefaciliteiten in Den Haag. In de plannen voor komende 

jaren staat dat er meer gebouwen bijkomen, maar dat duurt nog even. Als opleidingen 

meer studenten aantrekken, of nog meer opleidingen en minoren naar Den Haag 

worden verplaatst, neemt dit probleem verder toe. Wij pleiten dus voor streng toezicht 

op de groei van Campus Den Haag: eerst moeten de faciliteiten groeien en dan pas de 

studentenaantallen – en niet andersom! 

● Richt een Haagse alliantie op in de medezeggenschap. Het bestuur van Campus 

Den Haag wordt nu nauwelijks gecontroleerd door de medezeggenschap. Daarom wil 

LVS het voortouw nemen in verbinding tussen de Haagse medezeggenschappers. 

Haagse raadsleden in Universiteitsraad, faculteitsraad (en opleidingscommissies) 

moeten de handen ineenslaan om tezamen het medezeggenschapsgeluid uit Den Haag 

te laten weerklinken in zowel Den Haag als Leiden. 

● Richt een commissie Campus Den Haag op in de Universiteitsraad. Om 

belangen van Campus Den Haag beter naar voren te brengen in de Universiteitsraad 

(waar de verantwoordelijkheid ligt qua medezeggenschap), moeten Universiteitsraad 

en Faculteitsraden samenkomen. Binnen deze Commissie moeten zowel leden van de 

Universiteitsraad als van de Faculteitsraden samenkomen. Deze Commissie 

vertegenwoordigt de belangen van Campus Den Haag en verbetert de efficiëntie hierin. 

● De profilering van de Universiteit in Den Haag kan beter. Den Haag wordt in alle 

wervingsinformatie de City of Peace and Justice genoemd (en Leiden de Stad van 

Ontdekkingen). Van deze profilering wordt weinig gemerkt door studenten, terwijl de 

stad Den Haag veel te bieden heeft. Zorg dus voor meer samenwerking met de stad 

en betere profilering van Den Haag. 
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KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 
 
Na de afschaffing van de studiebeurs (en bij de invoering van het leenstelsel) is aan alle 

studenten landelijk beloofd dat er meer geïnvesteerd zou worden in de kwaliteit van het 

onderwijs. De gelden die zijn vrijgekomen door de afschaffing van de studiebeurs heten de 

Middelen Kwaliteitsafspraken (MKA). Hoe dit geld besteed wordt, is aan de 

medezeggenschap. Zij hebben hier de grootste stem in. Het gaat om enkele miljoenen per 

faculteit per jaar. Hiermee is in de afgelopen jaren de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. 

Althans, dat was de bedoeling – merk jij er wat van?  

LVS vindt dat studenten meer inspraak moeten krijgen in de besteding van deze MKA-

gelden. Daarom pleiten wij voor:  

● Zichtbaarheid besteding MKA en goede evaluatie. Veel studenten weten niet af 

van de MKA. Toch is het ons geld dat besteed wordt aan de verbetering van ons 

onderwijs. Daarom zouden veel meer studenten moeten afweten van dit dossier. Maak 

aan alle studenten bekend hoe dit geld door de universiteit en faculteiten verdeeld 

wordt, bijvoorbeeld door hierover een brochure te maken. Ook moeten de bestedingen 

van de MKA jaarlijks grondig geëvalueerd worden: is het geld uitgegeven zoals bepaald 

was door de medezeggenschap en hebben studenten verbeteringen ervaren? 

● Ondersteun medezeggenschappers beter. De medezeggenschap heeft een 

belangrijke stem in de besteding van dit geld. Toch weten ook veel 

medezeggenschappers in de faculteitsraad of in opleidingscommissies niet wat deze 

MKA-gelden inhouden en hoe deze het beste besteed kunnen worden. Leid daarom de 

medezeggenschappers beter op voor hun taak. Meer voorlichting, meer inspraak en 

meer overleg met de achterban over onderwijskwaliteit! 

● Besteed MKA-geld niet aan ‘noodmaatregelen’. De MKA zijn bedoeld als extra 

impuls om ons onderwijs te verbeteren. Op dit moment worden de MKA-gelden in 

Leiden vooral besteed aan noodmaatregelen, zoals meer digitalisering vanwege corona 

en het aannemen van meer personeel. Deze maatregelen zijn zeer belangrijk, maar 

zijn eigenlijk eerder achterstanden die worden bijgewerkt met de MKA-gelden dan dat 

het extra structurele investeringen zijn in het onderwijs. Het oplossen van 

achterstanden moet niet voor de rekening van studenten komen die daarvoor 

hun studiebeurs hebben moeten opgeven! 

● Laat opleidingen (mee)beslissen waaraan de MKA wordt besteed. De MKA-

gelden moeten het onderwijs voor iedere student verbeteren. Willen we dit bereiken, 

dan kan het geld het beste op opleidingsniveau worden uitgegeven. Zo kan elke 

student iets merken van de extra investering.  

● Eerlijke herijking van de MKA-gelden. Wij zijn tegen een ongelijke verdeling van 

de MKA-gelden over de faculteiten. Desalniettemin geeft een aantal faculteiten, zoals 

FWN, aan meer geld nodig te hebben om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het CvB 

en de FBs moeten de handen ineenslaan om tot een eerlijke, solidaire oplossing te 

komen, zonder faculteiten tegen elkaar uit te spelen. 
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DIGITALISERING 
 

Door de coronacrisis is de universiteit in snel tempo digitaal gegaan. Alhoewel niet alles 

even soepel ging, heeft dit ook laten zien dat er veel mogelijk is op het gebied van digitaal 

onderwijs. LVS is van mening dat digitalisering ook na de coronacrisis een goede 

toevoeging aan het onderwijs kan zijn.  

LVS wil daarom: 

● Toezicht op naleving richtlijnen over proctoring en digitaal toetsen. Bij 

proctoring wordt de privacy van studenten aangetast. We beseffen dat het soms echt 

niet anders kan. Daarom is het belangrijk om toe te zien op de huidige richtlijnen: 

wordt proctoring inderdaad echt alleen als laatste redmiddel ingezet? Op dit moment 

wordt proctoring nog ingezet op momenten dat er ook een goed alternatief bestaat en 

dat is niet de bedoeling. 

 

● Informatievoorziening proctoring en meldpunt voor problemen. Ook moeten 

studenten die met proctoring te maken krijgen goed worden ingelicht hierover. Goed 

voorbeeld hiervan is de praktijk bij Geneeskunde: op Brightspace is een infopagina 

over proctoring ingericht met een livechat waar studenten terecht kunnen. Omdat veel 

studenten door het proctorprogramma onterecht als fraudeur aangemerkt (kunnen) 

worden, pleiten wij voor een meldpunt over proctoring. Zo kunnen studenten 

problemen melden en worden docenten ontlast met vragen waarover zijzelf ook weinig 

verstand hebben. 

 

● Betere bekendheid hulpmiddelen universiteit. Op dit moment biedt de 

universiteit leenlaptops aan. Dit is erg goed, maar dat dit mogelijk is, is bij weinig 

studenten bekend. Ook is het mogelijk bij slecht internet thuis een tentamen op de 

universiteit te maken. Deze mogelijkheden zijn beperkt en wederom heel onbekend.  

 

● Hoorcolleges maximaal online aanbieden. LVS streeft naar een universiteit waar 

in beginsel ieder hoorcollege wordt opgenomen. Online opgenomen hoorcolleges 

zouden tot aan het tentamen beschikbaar moeten zijn – en niet een week voor het 

tentamen offline worden gehaald. Op dit moment zijn opleidingen heel inconsistent in 

hoe zij omgaan met opgenomen hoorcolleges. Daarom pleiten wij ervoor duidelijke 

richtlijnen te maken waarbij hoorcolleges te allen tijde worden opgenomen en online 

aangeboden (kunnen) worden. Zodra veel colleges weer on campus gegeven kunnen 

worden, wil LVS investeren in opnameapparatuur voor meer lokalen.  

o Toegankelijkheid van opnames: bij het publiceren van de opnames moet ook 

rekening worden gehouden met slechthorende studenten. Opgenomen colleges 

moeten daarom voorzien worden van ondertiteling.  

o Uitzondering voor gevoelige informatie: opnames van hoorcolleges moeten 

bewerkt worden (zoals reeds op het LUMC gebeurt) voor publicatie indien 

privacygevoelige informatie is opgenomen, zoals gesprekken tussen studenten 

en/of een docent onderling in een pauze.   Ook is het belangrijk dat een college 

een safe space blijft en dat ervoor gekozen kan worden om gevoelige informatie 

die gedeeld wordt tijdens een college niet gepubliceerd zal worden. 

● Faciliteren van fysieke werkcolleges zodra lockdown voorbij is. In de 

coronacrisis hebben we zowel de voordelen als nadelen van digitaal onderwijs ervaren. 

In de praktijk blijken discussies in werkcolleges digitaal minder goed te verlopen dan 

bij fysiek onderwijs. Daarom pleiten wij ervoor dat de universiteit ervoor zorgt dat op 

korte termijn weer zoveel mogelijk werkcolleges fysiek kunnen plaatsvinden. 

 

● Stroomlijnen Brightspace. We zijn tevreden over de invoering van Brightspace. 

Docenten werken echter allemaal anders met Brightspace, geven informatie op 

verschillende manieren door, en gebruiken soms onnodig veel mapjes voor collegestof 

die daardoor onvindbaar wordt. Docenten lijken daarom weinig kennis te hebben over 
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de opties en het gebruiksgemak van Brightspace. Zij zouden beter moeten worden 

getraind hierin.  

 

● Waarborgen privacy en veiligheid. Bij het gebruik van digitale onderwijsvormen 

moet de digitale veiligheid en privacy van studenten en medewerkers voorop staan. 

De aanvallen die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd op de systemen van bedrijven 

en universiteiten, vragen daarbij om een permanente investering in cybersecurity. 

Digitale toetsmethoden en digitale vergadermethoden moeten zo veilig mogelijk zijn. 
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VERSTERKING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP 
 

De medezeggenschap heeft een belangrijke taak: het adviseren en controleren van de 

zeggenschap (het bestuur). De medezeggenschap heeft een belangrijke functie als het 

gaat om het registreren van problemen die op opleidingsniveau, binnen de faculteit, of 

universiteit spelen. Ondanks deze belangrijke taken wordt de medezeggenschap door de 

Universiteit Leiden verwaarloosd: de medezeggenschap krijgt onregelmatig aandacht, 

weinig studenten weten van het bestaan en de taken van de medezeggenschap af, en 

raadsleden worden soms maar weinig serieus genomen. LVS maakt zich sterk om deze 

situatie zo goed mogelijk te verbeteren. Dat doen we al een beetje door je zo veel mogelijk 

informatie te geven in ons partijprogramma, maar we hebben nog meer ideeën hoe we de 

medezeggenschap sterker kunnen maken: 

 

● De medezeggenschap moet het hele jaar zichtbaar zijn. Op dit moment wordt 

er op één moment aandacht besteed aan de medezeggenschap: tijdens de 

verkiezingen (van de O(L)Cs of van de FR en UR). Dit is zonde, want de 

medezeggenschap moet altijd zichtbaar zijn. Hoe bereiken we dit? 

 

o Medezeggenschapsloket op elke faculteit en zichtbaarheid op digitale 

schermen: de FR moet een fysieke plek krijgen op de faculteit met spreekuren, 

zodat studenten met klachten of verbeterpunten daar terecht komen. Ook moet 

het bestaan van de FR zichtbaar zijn via sociale media en de digitale schermen die 

op iedere faculteit hangen. 

 

o Elk kwartaal zou er een medezeggenschaps-activiteit moeten worden 

georganiseerd waarbij studenten die zelf niet in de medezeggenschap hun mening 

kunnen laten horen. Op deze bijeenkomsten moeten studenten de kans krijgen 

mee te praten over belangrijke thema’s. Zo raken studenten meer gestimuleerd 

zich te mengen in het beleid van hun faculteit. 

 

o Universiteit moet meer aandacht geven aan medezeggenschap. Anders dan 

de medezeggenschapspartijen kan de universiteit neutrale informatie geven over 

de medezeggenschap. Er moet een duidelijke pagina komen op de universitaire 

website waarop de medezeggenschap zichtbaar en bereikbaar is. Ook zouden de 

studentennieuwsbrieven elke keer aandacht moeten besteden aan de 

medezeggenschap.  

 

o Maak studenten wegwijs in de medezeggenschap vanaf het allereerste 

moment. Zodra studenten de voet op de drempel van de Universiteit Leiden 

zetten, moeten zij weten waar zij terecht kunnen voor inspraak, klachten en 

verbeterpunten over hun eigen onderwijs. Wij pleiten ervoor dat de universiteit 

een duidelijke wegwijspagina maakt op de website, Brightspace, en bij elke 

opleiding, zodat studenten zonder moeite en ongevraagd weten wat de 

medezeggenschap is en waar ze daarvoor terecht kunnen. 

 

o Betrek meer internationale studenten in de medezeggenschap. 30% van 

de studentenpopulatie aan de Universiteit Leiden is international. Deze 

internationale studenten moeten ook de kans hebben om mee te doen aan de 

medezeggenschap of te volgen wat de medezeggenschap onderneemt. Zie voor 

meer informatie onze speerpunten onder Internationalisering. 

 

o Goede integratie van Den Haag in de medezeggenschap. Nu een belangrijk 

deel van de Universiteit Leiden in Den Haag zit, moeten Haagse studenten ook 

zonder moeite de weg kunnen vinden naar hun O(L)C, FR en UR. 

 
 

 



 

   19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   20 
 

FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE 
 

• Een betere informatievoorziening en communicatie naar studenten toe. Het is 

belangrijk dat studenten weten waar ze aan toe zijn, waar ze informatie kunnen vinden 

over hun studiemogelijkheden en extracurriculaire mogelijkheden. In het afgelopen 

coronajaar, is de communicatie niet optimaal geweest.  
 

• Betere planning van vakken. Ten tijde van corona hebben sommige vakken geen 

doorgang kunnen vinden. Deze vakken zijn een jaar uitgesteld, waardoor sommige 

studenten op dit moment een overvol blok hebben. Een soortgelijke toestand moet in 

de toekomst voorkomen worden. Mochten studenten door deze situatie vertraging 

oplopen, moet de faculteit hen tegemoetkomen. 
 
• Betere toegankelijkheid van de gebouwen en het onderwijs. Het is belangrijk 

dat iedere student zich thuis voelt op de faculteit en niet belet wordt tijdens de 

studietijd. Op dit moment is de toegankelijkheid van het faculteitsgebouw en het 

onderwijs nog niet optimaal. Daarom stellen wij voor te verbeteren: 

o Toegankelijk gebouw. Het is belangrijk om de drempels in het faculteitsgebouw 

te verwijderen en er een betere lift komt voor studenten die met een fysieke 

beperking kampen. 

o Versoepelen aanwezigheidsplicht. Het is belangrijk flexibeler te zijn met de 

aanwezigheidsplicht voor studenten wanneer hun dagelijks leven belemmert wordt 

door mentale of fysieke problemen.  

o Tentamenondersteuning. Studenten die kampen met bijvoorbeeld faalangst en 

daardoor moeite hebben hun tentamens op een stressvrije manier te maken, 

moeten hierbij goede ondersteuning krijgen. Denk hierbij aan langere tijd tijdens 

tentamens en flexibelere deadlines. 

o Toegankelijke stages. Ook voor studenten die vanwege een blessure of ander 

fysiek probleem geen graaf-stage kunnen volgen, moeten alternatieve stages 

beschikbaar zijn. 

• Goed werkend mentorsysteem. Sinds corona zijn er buddygroepjes ingericht die 

begeleid worden door studentmentoren. Dit systeem met studentenmentoren zorgt 

ervoor dat er meer informeel contact is tussen studenten, ouderejaars eerstejaars 

wegwijs kunnen maken op de faculteit en hun vroegtijdig kunnen helpen met 

problemen. Wij stellen voor om dit mentorsysteem in stand te houden en verder te 

verbeteren. Studentmentoren moeten goed getraind worden voor hun taak. 

Daartegenover moet een evenredige vergoeding komen te staan.  
 

• Behoud de unieke positie van deze faculteit. De faculteit der Archeologie in Leiden 

is de enige zelfstandige archeologische faculteit in Nederland. Deze unieke positie moet 

behouden worden. De kleine faculteit zorgt voor een hechte gemeenschap met een 

kleine, maar over het algemeen goed werkende organisatie. Hoewel deze faculteit de 

huidige positie moet behouden, zijn wij er wel voorstander van dat de faculteit meer 

samenwerking opzoekt met andere faculteiten van deze universiteit om studenten een 

zo breed mogelijk palet aan studieopties aan te bieden.  
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FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 
 

• De informatievoorziening voor studenten. Waar kun je informatie vinden over het 

BSA, stages of andere extracurriculaire mogelijkheden? Waar moet je naartoe als je 

een klacht hebt, of hulp nodig hebt? Wij merken dat studenten moeilijkheden ervaren 

met het vinden van informatie over studiemogelijkheden. Met een universitaire 

website dat op een doolhof lijkt hebben we een universiteitsbreed probleem met de 

informatievoorziening. Toch is dit probleem op Geesteswetenschappen extra precair, 

omdat het met 53 opleidingen verspreid over twee steden extra belangrijk is dat ze de 

informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Daarom stellen we de volgende 

verbeteringen voor: 

 

o Een informatiegids over de faculteit. In 2019 is een studentengids gemaakt 

voor Geesteswetenschappen, waarin praktische informatie, informatie over 

hulpvoorzieningen en extracurriculaire activiteiten te vinden was. Het is zonde dat 

dit wegwijsboekje niet wijdverspreid is en dat het inmiddels niet meer op de 

website te vinden is. Daarom stellen wij voor om deze gids te updaten en te 

verspreiden onder alle studenten. Dit kan dan onderdeel worden van een 

starterskit voor iedere student. 

 

o Begeleiding door goed opgeleide docentmentoren en studentenmentoren. 

Een docent- en student-mentor kunnen door het informele contact tussen 

studenten onderling bij uitstek de sociale cohesie verbeteren in een opleiding en 

eerstejaars laagdrempelig helpen met (kleine) studieproblemen, wat een 

studiecoördinator kan ontlasten. Sinds de coronacrisis is het mentorsysteem 

verbeterd, maar het heeft nog verdere verbetering nodig. Zodra studentmentoren 

een goede, verplichte training krijgen over hun mentorrol, kunnen juist zij 

eerstejaarsstudenten helpen de weg te vinden op de faculteit. Daarom moet er 

een standaard takenpakket voor studentmentoren komen, waarin beschreven 

wordt hoe zij nieuwe studenten in hun eerste maanden op weg kunnen helpen. 

Daarnaast moet ook de docentmentor getraind worden in het begeleiden van de 

nieuwe studenten, maar ook de studentmentoren. Daarom pleiten wij voor een 

uniform takenpakket voor (student)mentoren en een verplichte, inhoudelijke en 

faculteitsbrede training.  

 

o Meer informatie over stages en buitenlandverblijven. Juist op de Faculteit 

Geesteswetenschappen zijn studenten bang dat ze geen baan zullen vinden na 

hun afstuderen. Daarom moeten studenten meer en betere informatie krijgen over 

hoe zij zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Stages zijn een goede manier 

om dit te doen. Helaas geven studenten momenteel aan dat het soms lastig is een 

geschikte stage te vinden. Daarom pleiten wij ervoor dat de zichtbaarheid van 

stages wordt verbeterd door een Brightspacepagina in te richten met informatie 

hierover (zoals de voormalige Blackboardpagina’s hierover). Daarnaast moeten 

studenten meer aangemoedigd worden om een stage te lopen of naar het 

buitenland te gaan, ook als dit voor enige studievertraging zorgt.  

 

o Betere informatievoorziening voor internationale studenten. Alle 

bovengenoemde verbeterpunten zijn nog belangrijker voor internationale 

studenten. Zij moeten wennen aan een nieuwe faculteit en een nieuw land. 

Daarom is het extra belangrijk dat er meer (mentor)begeleiding is voor 

internationale studenten, betere informatievoorzieningen in het Engels (!), en een 

groter aanbod aan informatie over internationale stages binnen en buiten 

Nederland. De kwaliteit van onderwijs en de extracurriculaire mogelijkheden 

moeten gelijk zijn voor Nederlandse en internationale studenten.  

 

• Campus Den Haag. Den Haag huisvest meerdere faculteiten. Ook onze faculteit is 

daar goed vertegenwoordigd door bijvoorbeeld de opleidingen International Studies en 

Urban Studies. Dat wij één faculteit in twee steden zijn, lijkt echter niet altijd door te 

dringen tot de bestuurders én de studenten. Zo weten studenten in Den Haag niet 
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altijd dat de assessor, die de facultaire klachtencoördinator is, in Leiden zit en ze hem 

of de faculteitsraad kunnen benaderen voor problemen. Bestuurders op onze faculteit 

zouden daarnaast ook meer oog moeten hebben voor de problemen die in Den Haag 

spelen. Zo is er al jaren een enorm tekort aan studieplekken; ook ons faculteitsbestuur 

moet helpen hiervoor een passende oplossing te vinden. Ons uitgangspunt is: de 

faciliteiten in beide steden moeten gelijkwaardig zijn! 

 

• Meer internationale minoren en internationaalgerichte activiteiten van de 

Career Service. Op dit moment is er weinig keuze in minoren voor internationale 

studenten, aangezien de meeste minoren nog steeds in het Nederlands zijn. Daardoor 

worden internationale studenten gelimiteerd in hun keuze. Daarnaast moet ook het 

aanbod van het Humanities Career Service niet meer alleen gericht zijn op de 

Nederlandse arbeidsmarkt, maar ook activiteiten en informatie aanbieden over de 

internationale arbeidsmarkt. 

 

• Waarborgen kleine studies en afstudeerrichtingen. Onze faculteit biedt verreweg 

de meeste opleidingen aan. Al deze kleine studies en afstudeerrichtingen belichamen 

de bijzondere kennis die onze faculteit in huis heeft. Deze unieke positie in het 

(landelijk) onderwijsaanbod moet gewaarborgd worden. Het is extra belangrijk hierop 

te letten zodra de faculteit de plannen gaat uitvoeren voor meer brede bachelors, 

waarbij kleinere opleidingen dreigen te verdwijnen.  

 

• Studieadviseurs en studiecoördinatoren. Op de faculteit Geesteswetenschappen 

is er een tekort aan studiecoördinatoren door uitval en een te hoge werklast. Dit is 

kwalijk, want hierdoor kunnen studenten vaak moeilijk ergens terecht voor vragen 

over hun studiemogelijkheden of om hulp te vragen. Om dit op te lossen stellen wij 

voor om het huidige systeem te herzien. Het takenpakket van een studiecoördinator 

moet beperkt worden tot enkel de logistieke organisatie van één of meerdere 

opleidingen. Daarnaast moeten alle opleidingen beschikken over een studieadviseur, 

die getraind wordt om studenten te helpen met hun studievoortgang en hun 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

• Vrije keuzeruimte. De vrije keuzeruimte in het derde jaar moet volledig in het eerste 

semester geplaatst worden. Momenteel is deze keuzeruimte verdeeld over twee 

semesters. Dit maakt het echter moeilijk om minoren aan andere faculteiten of 

universiteiten te volgen, een uitgebreide stage te lopen of een buitenlandsemester in 

te plannen. Hierdoor kunnen studenten studievertraging oplopen en worden ze 

belemmerd om deze ruimte volledig naar wens in te vullen. Dit is zonde, want dit is 

voor studenten een goede kans om binnen hun curriculum zich voor te bereiden op de 

arbeidsmarkt. Wij stellen voor om dit voorstel op te nemen in de aanstaande 

Programmanormen, een plan om alle opleidingen in onze faculteit te herzien en 

reorganiseren naar een faculteitsbrede norm.  

 

• Facultair vaardighedencentrum. Er wordt al veel hulp geboden aan studenten om 

bijvoorbeeld hun schrijfvaardigheid, taalvaardigheid of andere studievaardigheden te 

verbeteren. Dit aanbod is echter versnipperd over onze faculteit en verdeeld over de 

POPcorner, het Academisch Talencentrum, Expertisecentrum Academische 

Vaardigheden en de Loopbaan Service. Wij zouden graag zien dat zij hun krachten 

bundelen, beter inspelen op de behoefte van studenten en duidelijker zichtbaar zijn 

voor alle studenten. Eén centrum is immers zichtbaarder dan meerdere losse centra. 

 

• Implementatie van (academische) vaardighedencursussen in de opleiding 

zelf, in plaats van vakken zonder studiepunten die georganiseerd worden door het 

Expertisecentrum Academische Vaardigheden. In sommige opleidingen moeten 

studenten nu vaardighedenvakken volgen die geen studiepunten opleveren. Deze 

cursussen worden als nutteloos en te simpel beschouwd. Daarom adviseren wij om 

ofwel een faculteitsbrede en diepgaande vaardigheidscursus aan te bieden, ofwel deze 

vaardigheden te implementeren in het bestaande programma en bestaande vakken, 

zoals bijvoorbeeld bij de opleiding Geschiedenis al is gebeurd.  
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• Kerncurricula. Alle opleidingen aan onze faculteit volgen one or twee facultaire 

kernvakken. Momenteel sluiten sommige van deze vakken weinig aan bij het eigen 

vakgebied en worden deze als minder nuttig ervaren, terwijl andere vakken, zoals het 

kerncurriculum ‘Inleiding Religiewetenschappen’ wel beter aansluiten. Wij zouden 

graag zien dat dit laatste voor alle kerncurricula het geval wordt en dat de faculteit 

samen met de opleidingen nadenkt hoe de inhoud van deze vakken beter benut kan 

worden binnen de eigen opleiding. 

 

• Het blijven verbeteren van de medezeggenschap. Afgelopen jaar heeft LVS zich 

sterk gemaakt voor het verbeteren van de medezeggenschap in de faculteitsraad. Dit 

moet voortgezet worden in de komende jaren: behoud de commissiestructuur in de 

raad, behoud en verbeter het buddyprogramma voor OLCs, en verhoog de 

compensatie voor FR-leden en OLC-leden. 
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FACULTEIT GENEESKUNDE / LUMC 
 

• Beter functioneren van de Opleidingscommissies. Op dit moment functioneren 

de opleidingscommissies niet naar behoren. Dit is problematisch, aangezien de 

opleidingscommissies op opleidingsniveau het belangrijkste (wettelijk vastgelegd) 

medezeggenschapsorgaan is, en daarmee een belangrijk aanspreekpunt voor 

studenten als zij tegen problemen aanlopen. Wat zijn de problemen in de huidige 

situatie? Allereerst weten veel studenten niet wat de opleidingscommissie is en welke 

studenten onderdeel uitmaken van deze commissie. Daarnaast ontvangen student-

leden in deze commissie geregeld te laat hun training, waardoor ze niet voorbereid 

zijn op hun taak. Maar het allergrootste probleem is dat studenten niet door 

democratische verkiezing (zoals de wet aanbeveelt) in de opleidingscommissie terecht 

kunnen komen, maar (soms onvrijwillig) door worden geschoven vanuit de 

jaarvertegenwoordiging. Dit ondermijnt het democratisch mandaat dat een 

opleidingscommissie moet hebben. 
 

• Meer mogelijkheden om minorruimte in te vullen. Op dit moment is het enkel 

mogelijk om een minor van tien weken (15ETC) te volgen binnen LUMC. Studenten 

geven aan zich ook te willen verdiepen in een niet-medisch onderwerp tijdens hun 

opleiding. Omdat dit nu niet mogelijk is, zijn er studenten die een tweede studie starten 

om zichzelf verder te verbreden. Aangezien de universiteit flexibele leerroutes als 

belangrijke ambitie heeft gestempeld, willen wij dat onderzocht wordt of de minor ook 

niet-medisch ingevuld kan worden en of de minorruimte verruimd kan worden naar 

30ETC, zodat studenten ook elders in de Universiteit of daarbuiten een minor kunnen 

volgen. Dit zou goed passen bij de harmonisatieplannen van de Universiteit. 
 

• Duidelijke doelen internationalisering en taaltraining voor docenten. Op dit 

moment is de faculteit bezig te internationaliseren. Dit juichen we op zich toe, maar in 

de praktijk blijken docenten vaak slecht uitgerust om in het Engels te doceren. Als de 

faculteit ervoor kiest om te internationaliseren, moet zij ook de faciliteiten hiervoor 

verbeteren. Dit betekent: een goede taaltraining voor docenten die het Engels niet 

goed machtig zijn en meer internationale staf in dienst nemen. Lukt dit niet, dan moet 

de faculteit niet verder internationaliseren. 
 

• Gebruiksvriendelijkere proctortentamens. Op LUMC wordt veel gebruik gemaakt 

van proctoring. Hoewel we geen fan zijn van proctoring, begrijpen we dat op LUMC 

alternatieve toetsmethodes beperkt zijn. Maar bij zo’n zwaar middel als proctoring, 

moet de faculteit de toetsing wel zo optimaal mogelijk voor studenten verzorgen. Op 

dit moment is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om tijdens het tentamen naar het 

toilet te gaan, omdat dit aangemerkt kan worden als fraude. Wij pleiten voor een pauze 

halverwege het tentamen. Daarnaast zou de faculteit studenten meer de mogelijkheid 

moeten bieden een proctortentamen op de Universiteit te maken, indien zij niet 

beschikken over een goede computer of goed internet. 
 

• Alternatief voor online patiëntfilmpjes. Op dit moment worden patiëntfilmpjes uit 

opgenomen colleges geknipt vanwege privacygevoelige informatie. Dit is goed, maar 

dit leidt er wel toe dat studenten die het college terugkijken een deel van de essentiële 

informatie missen. De faculteit moet hiervoor een goed alternatief bieden; bijvoorbeeld 

een terugkomwerkcollege waarin deze filmpjes worden vertoond.  
 

• Betere onderlinge communicatie tussen docenten. Op dit moment lijkt er een 

matige onderlinge communicatie te zijn tussen docenten. Studenten krijgen in 

verschillende colleges vaak dezelfde informatie te horen. Docenten moeten daarom 

beter met elkaar afstemmen wat wanneer aan bod komt.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=9&titeldeel=1&paragraaf=2&artikel=9.18&z=2021-01-01&g=2021-01-01
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• Betere systeem van studentmentoren en herzien functie docentcoach. Er 

bestaan op dit moment trainingen voor studentmentoren die nieuwe studenten een 

jaar lang begeleiden.  Dit systeem is belangrijk om studenten snel wegwijs te maken 

op de faculteit en hen op laagdrempelige manier te helpen met problemen. Op dit 

moment hebben studentmentoren geen duidelijk takenpakket en verdwijnen ze gauw 

uit beeld. Om dit te verbeteren willen we een betere training voor studentmentoren, 

een vast takenpakket en een redelijke vergoeding. Ook de functie van de docentcoach 

moet herzien worden. Bij deze coach kun je terecht met je studieproblemen, maar 

omdat dit ook een docent is die je beoordeelt, is hij/zij niet heel toegankelijk. Deze 

taak kan beter volledig bij de studieadviseurs komen te liggen, die meer afstand tot 

het onderwijs hebben. 

 

• Meer verbondenheid met de rest van de Universiteit. Op dit moment is LUMC 

een losstaand eiland van de rest van de Universiteit. Dit is zonde, want er zou op 

enkele vlakken vaker samengewerkt kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld nuttig om 

medische ethiek te doceren met gastdocenten van bijvoorbeeld de faculteit Sociale 

Wetenschappen of Geesteswetenschappen. Dit zou de horizon voor studenten 

verbreden. 
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FACULTY OF GOVERNANCE OF GLOBAL AFFAIRS 
 

• Meer uniformiteit qua colleges en tentaminering op de faculteit. Het is 

verwarrend voor studenten als er bij elk vak een ander platform wordt gebruikt om 

online college te geven. De een gebruikt Kaltura en de ander weer Zoom. Hetzelfde 

geldt voor tentamens. Ook hier wisselt het tussen gebruik van externe platforms en 

het gebruik van Brightspace. Hier zou faculteitsbreed een lijn in getrokken moeten 

worden. 

 

• Introductie faculteitsbrede propedeuse. Veel studies op FGGA hebben wel een 

propedeuse, maar Security Studies heeft dat niet. Een goede reden voor het uitblijven 

hiervan is er niet. Een propedeuse is voor de student een vorm van erkenning van hun 

kunnen. Daarnaast zijn er werkgevers die als eis stellen dat de propedeuse is behaald, 

ook daarom is het handig om het niet per studie verschillend te maken, maar op de 

gehele faculteit de propedeuse te introduceren. 

 

• Rond tentamenperiodes controleren op LU Cards om studieplekken vrij te 

houden op Wijnhaven. Campus Den Haag is inmiddels een onmisbaar gebouw 

geworden in Den Haag. En dat weten ook de studenten die niet aan de Universiteit 

Leiden studeren. Hierdoor was het (in pre-coronatijd) altijd heel druk op Wijnhaven en 

kon je, als je niet heel vroeg was, moeilijk een studieplek vinden. Wij begrijpen dat 

het systematisch controleren van LU Cards moeilijk zal zijn, daarom pleiten wij ervoor 

dat er rond de tentamenperiodes gecontroleerd wordt op LU Cards, om zo te 

voorkomen dat studieplekken te snel vol raken. Daarnaast pleiten wij voor het behoud 

van het huidige reserveringssysteem, maar dan bijvoorbeeld alleen voor de 

bibliotheek. Eventueel met kortere tijdvakken voor mensen die niet heel lang willen 

studeren. 

 

• Verbeteren zichtbaarheid medezeggenschap. De medezeggenschap is op FGGA 

nog te vaak onzichtbaar voor veel studenten, met name voor eerstejaars. Zij weten 

niet altijd wie ze moeten bereiken in bepaalde gevallen. Een oplossing hiervoor kan 

bijvoorbeeld zijn dat er bij hoorcolleges mensen van het OLC zijn die hun gezicht laten 

zien zodat studenten weten wie ze moeten bereiken. Daarnaast kan ook bij de 

introductiecolleges het een en ander verteld worden over de medezeggenschap. 

 

• Duurzame alternatieven om voedselverspilling op Wijnhaven tegen te gaan. 

Vooralsnog wordt het eten in de kantine van Wijnhaven dat niet is verkocht aan het 

einde van de dag weggegooid. Wij pleiten ervoor om hier alternatieven voor te zoeken 

aangezien veel van dat voedsel nog goed is. Denk bijvoorbeeld aan donaties aan de 

initiatieven die etensresten overnemen. 

 

• De faculteit moet bepaalde opleidingen ondersteunen om duurzame 

componenten op te nemen in de curricula. Duurzaamheid gaat niet alleen over 

groene energie, recycling en afvalscheiding, maar ook in de opleidingen die gegeven 

worden. Wij pleiten voor het ondersteunen van meer ‘duurzame’ opleidingen. Daarmee 

vergroot de faculteit duurzame componenten in de curricula. 

 

• De faculteit moet er beter op aansturen dat er rekening wordt gehouden met 

studentenwelzijn. Veel studenten zijn niet bekend met het bestaan van 

studentpsychologen. Dit verschilt heel erg per studie. Op faculteitsbreed niveau moet 

de informatievoorziening daaromtrent naar de student toe beter. Studentenwelzijn is 

de laatste tijd ook een groter probleem, zeker sinds de coronacrisis. Wij pleiten ervoor 

dat de faculteit docenten bijvoorbeeld aanstuurt om wat vaker in gesprek te gaan met 

de studenten over de studielast. 
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FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 
 

● Bevordering van digitalisering op de faculteit. De coronacrisis laat zien dat er veel 

mogelijk is qua online onderwijs. Volgens LVS moet onze faculteit ook na corona deze 

vooruitgang voortzetten. Dit heeft volgens ons met name betrekking op het direct online 

aanbieden van hoorcolleges, alsook het zo spoedig mogelijk bekendmaken van de 

tentamenresultaten.  

 

● Wijziging van de tentamenplanning. Voor veel studenten vormt het feit dat de 

tentamens vlak na vakanties worden ingeroosterd een belemmering om optimaal van 

de welverdiende vakantie te genieten, zodoende zet LVS zich in om tentamens af te 

nemen voordat de vakanties aanvangen.  

 

● Versoepeling van toegangseisen voor tentamens. Studenten zijn zelf 

verantwoordelijk voor hun studie en moeten het recht hebben hun eigen manier van 

leren te ontdekken. De toegangseisen voor tentamens is volgens LVS op dit moment te 

streng, zodoende pleiten we voor het afschaffen van een minimumaantal werkgroepen 

om aan het tentamen deel te nemen. Ook vinden we dat iedere student de mogelijkheid 

moet hebben aan het hertentamen deel te nemen zonder het eerste tentamen te hebben 

gemaakt.  

 

● Meer ondersteuning en begeleiding van studenten. Veel studenten krijgen tijdens 

hun studie te maken met serieuze problemen, daardoor is het van groot belang dat er 

voldoende hulp vanuit de universiteit beschikbaar is. LVS wil het aantal 

studiecoördinatoren en mentoren per tutorgroep zodoende uitbreiden, zo willen we twee 

mentoren per tutorgroep én het aantal studiecoördinatoren verdubbelen.  

 

● Het betrekken van buitenlandse studenten. Hoewel een op de tien studenten op de 

faculteit uit het buitenland komt, is deze groep ondervertegenwoordigd in de 

medezeggenschap en het verenigingsleven van Leiden. LVS wil hier verandering in 

brengen door studieverenigingen te helpen bij het vormen van commissies die 

internationals betrekken bij de vereniging. Daarnaast willen we vanuit de faculteit ook 

evenementen organiseren waarbij zowel Nederlandse als buitenlandse studenten elkaar 

kunnen ontmoeten.  

 

● Meer doen met het tweetalenbeleid. Momenteel loopt onze faculteit achter in het 

doorvoeren van het taalbeleid. Om buitenlandse studenten zo effectief mogelijk te 

betrekken, is het van belang dat onze faculteit zich meer inzet voor het taalbeleid van 

de universiteit.  

 

● Afschaffen van ongeschoonde lijsten. Door advocatenkantoren wordt veelal de 

ongeschoonde cijferlijst opgevraagd bij de universiteit, waarbij de hertentamens en 

onvoldoendes te zien zijn. Dit veroorzaakt veel stress onder studenten, mede omdat ze 

niet kunnen motiveren waarom ze een tentamen hebben moeten herkansen. LVS wil de 

faculteit laten stoppen met het verstrekken van deze lijsten.  

 

● Investeren in verduurzaming. Door het terugdringen van het plasticverbruik met 

meer watertappunten en het bevorderen van de transitie naar duurzame 

energiebronnen wil LVS opkomen voor natuur en milieu.  

 

● Maximaal twintig studenten per werkgroep. Het aantal studenten per werkgroep 

is aanzienlijk groter dan op andere faculteiten. Dit blijkt uit onderzoek een negatief 

effect te hebben op de onderwijskwaliteit, daarom pleit LVS ervoor om maximaal twintig 

studenten per werkgroep te hebben.  

 

● Actief inzetten voor studentenhuisvesting. Het aantal studenten aan de universiteit 

neemt nog steeds gestaag toe, zo ook de behoefte aan huisvesting in onze stad. LVS 
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wil dat de universiteit zich meer inzet voor de studentenhuisvesting binnen Leiden en 

Den Haag, om iedere student van een goede woning te kunnen voorzien.  

 

● Honoursvakken volgen op basis van motivatie. Voor gemotiveerde studenten die 

hebben besloten niet het honoursprogramma te volgen bestaat er momenteel geen 

mogelijkheid vakken te volgen die tot dit programma behoren. LVS vindt dit onterecht 

en wilt dat studenten de mogelijk hebben deze vakken te volgen, ongeacht hun cijfers. 
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FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN 
 

● Verbetering van de informatievoorziening voor studenten. Waar vind je 

informatie over het BSA, een stage of andere extra curriculaire mogelijkheden? Waar 

moet je heen als je een klacht hebt of hulp nodig hebt? We vinden dat studenten moeite 

hebben om toegang te krijgen tot de informatie over hun studie en de zaken die ernaast 

spelen. Met een ontoegankelijke universitaire website is de beschikbaarheid en 

vindbaarheid van informatie een universiteitsbreed probleem. Met alle verschillende 

opleidingen binnen onze faculteit, verspreid over twee steden, is het extra belangrijk 

dat studenten toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben. Daarom stellen 

we de volgende verbeteringen voor: 

o Een wegwijsboek voor de faculteit. Sommige faculteiten hebben studentengidsen 

die informatie geven over praktische zaken die elke nieuwe student aangaan. Er zijn 

zelfs specifieke programma's binnen FSW die een vergelijkbare gids hebben. 

Studenten maken echter niet alleen deel uit van hun opleiding en we stellen een 

facultair informatieboekje of studiegids voor die studenten informeert over de 

infrastructuur en mogelijkheden binnen zowel de faculteit als de universiteit. Hierbij 

is het van belang dat zowel Leidse als Haagse voorzieningen proportioneel worden 

genoemd om studenten een goed overzicht te geven van hun faculteit. Het toevoegen 

van een kaart waarop elke faculteit van beide steden is afgebeeld zou verder kunnen 

helpen bij de visualisatie van de universiteit. Dit boekje moet voor aanvang van het 

studiejaar beschikbaar zijn en verspreid worden via Brightspace, studentmentoren 

en studieadviseurs. 

o Begeleiding door goed opgeleide docent- en studentmentoren. Docent- en 

studentmentoren kunnen door het informele contact met en tussen studenten bij 

uitstek de sociale cohesie in een opleiding verbeteren en eerstejaarsstudenten met 

(kleine) studieproblemen helpen, wat de werkdruk van de studiecoördinator kan 

verminderen. Sinds de covid-crisis is het mentorsysteem verbeterd, maar het moet 

nog verder worden verbeterd. Als studentmentoren een goede, verplichte training 

krijgen over hun mentorrol, kunnen ze eerstejaars studenten helpen hun weg te 

vinden op de faculteit. Er zou een standaard takenpakket moeten zijn voor 

studentmentoren waarin wordt beschreven hoe ze nieuwe studenten kunnen helpen 

in hun eerste maanden aan de universiteit. Bovendien moet een docentmentor 

worden opgeleid om niet alleen de eerstejaarsstudenten, maar ook de studentleden 

te begeleiden. Daarom pleiten wij voor een gestandaardiseerd takenpakket voor 

(student) mentoren en een verplichte, kwalitatieve facultaire training voor mentoren. 

o Betere algemene informatievoorziening voor internationale studenten. Alle 

bovengenoemde verbeteringen zijn nog belangrijker voor internationale studenten. 

Ze moeten wennen aan de faculteit en aan een nieuw land. Daarom is het extra 

belangrijk dat er meer (mentor) begeleiding komt voor internationale studenten, er 

meer informatievoorziening in het Engels (!) is voor internationale studenten en een 

groter aanbod van informatie over basisbehoeften (zoals het vinden van een huisarts) 

wordt vormgegeven. De begeleiding die wordt gegeven aan internationale Research 

Master-studenten kan als best practice worden gebruikt. De kwaliteit van het 

onderwijs en de extra curriculaire mogelijkheden moeten gelijk zijn voor Nederlandse 

en internationale studenten. 

o Transparantere medezeggenschap. De meest recente notulen van de 

faculteitsraad die beschikbaar zijn op de universitaire website zijn van augustus 

2020. Medezeggenschap is een manier voor studenten en medewerkers om hun 

mening te geven over het facultaire handelen en transparantie van die 

medezeggenschap is daar een belangrijk onderdeel van. De faculteit zou meer 

inspanningen moeten leveren om de faculteitsraad ter attentie van de studenten te 

brengen. 

o De communicatie van de faculteit aanpassen aan de behoeften van 

studenten. Er zijn verschillende manieren om studenten van de faculteit te 
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informeren over de mogelijkheden, veranderingen en gebeurtenissen op de faculteit. 

Een maandelijkse nieuwsbrief van de faculteit over deze onderwerpen kan enorm 

helpen bij het informeren van studenten. De nieuwsbrief moet niet alleen een manier 

zijn om mensen ertoe aan te zetten zich aan te melden voor evenementen. Het dient 

ook gebruikt te worden om bijvoorbeeld te informeren over: de meest recente 

beslissingen van het faculteitsbestuur; een korte samenvatting van de discussies van 

de faculteitsraad met een link naar de geüploade notulen; updates over facultaire 

initiatieven en nieuwe mogelijkheden binnen de faculteit. In dezelfde geest zou de 

faculteit moeten nadenken over de manier waarop ze sociale media gebruiken en op 

zoek gaan naar best practices bij andere faculteiten, zoals het FGGA-Instagram-

account. In alle gevallen moet de verspreide informatie echter voor alle studenten 

toegankelijk zijn. 

● Een gelijkwaardige positie voor studenten op de Campus Den Haag. Op Campus 

Den Haag zijn meerdere faculteiten vertegenwoordigd, zo ook onze faculteit. Maar soms 

lijkt het erop dat studenten of zelfs het faculteitsbestuur niet weten dat we één faculteit 

zijn in twee steden. Zo weten niet alle studenten in Den Haag dat de assessor in Leiden 

onze facultaire klachtencoördinator is of dat ze bij problemen bij de faculteitsraad 

terecht kunnen. Verder zou het faculteitsbestuur ook meer aandacht moeten besteden 

aan de problematiek in Den Haag. Zo is er al jaren een enorm tekort aan studieplekken; 

ook ons faculteitsbestuur moet helpen om een passende oplossing te vinden. Ons 

uitgangspunt is: de voorzieningen moeten in beide steden voor studenten gelijk zijn! 

We stellen het volgende voor: 

o Proportionele voorzieningen tussen Den Haag en Leiden. Op dit moment 

kampen Haagse studenten voortdurend met een tekort aan 

studentenvoorzieningen. Als de faculteit een beleid heeft waarbij x-aantal studenten 

gelijk staat aan een x-aantal studieadviseurs, studieplekken en dergelijke, dan dient 

dit proportioneel te zijn tussen de twee steden. Als er geen beleid is moet de 

introductie van nieuwe opleidingen in Den Haag worden stopgezet totdat de 

knelpunten en tekorten aan basisvoorzieningen zijn opgelost. 

o Duidelijke communicatie over waar personeel aanwezig is. Het is voor 

studenten niet altijd duidelijk of een studieadviseur of een docent zich in Leiden of 

Den Haag bevindt. Dit moet als eerste altijd zichtbaar en duidelijk zijn voor de 

studenten. 

o Illustreer facultaire lijnen duidelijk voor studenten. Door de aanwezigheid 

van de faculteit in Den Haag en Leiden kan de aanwezigheid van de faculteit in de 

andere stad soms aanvoelen als een andere universiteit. Facultaire lijnen moeten 

duidelijk zijn voor studenten vanaf de eerste dag dat ze student worden van onze 

faculteit. 

o Fysieke aanwezigheid in Den Haag. Het is mogelijk dat het faculteitsbestuur, de 

faculteitsraad en studieverenigingen hun hoofdkantoor in de ene of de andere stad 

hebben. Maar aangezien de meeste van hen zich richten op een breed scala aan 

studenten uit zowel Den Haag als Leiden, moeten ze ook bijeenkomsten houden en 

samenkomen voor evenementen in beide steden wanneer fysieke aanwezigheid 

weer mogelijk is. 

o Bevordering van mogelijkheden binnen de faculteit. Leidse studenten dienen 

door de faculteit gewezen te worden op de academische mogelijkheden binnen hun 

eigen faculteit in Den Haag en de Haagse studenten dienen hiervan op de hoogte 

te worden gebracht voor Leiden. Opleidingen binnen onze eigen faculteit zouden 

beter toegankelijk moeten zijn voor studenten van onze eigen faculteit. 

 

● Betere uitvoering van de vrijekeuzeruimte. Er zijn nog problemen met de manier 

waarop de vrijekeuzeruimte op onze faculteit invulling krijgt. Zo ontbreekt het studenten 

niet alleen aan informatie over de mogelijke minoren waaraan ze zouden kunnen 

deelnemen, maar ook over de mogelijkheden van een semester in het buitenland of 

stages als invulling van de vrijekeuzeruimte.  
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o Informeer studenten over de waarde van een minor. De faculteit moet 

studenten duidelijk maken dat als ze een master aan een andere faculteit of in een 

andere studierichting willen doen, ze hoogstwaarschijnlijk eerst een 

premasterprogramma zullen moeten doen. Er zijn nogal wat opleidingen aan de 

Universiteit Leiden die afzien van deze eis als studenten in hun bachelor een minor 

binnen dat vakgebied hebben gedaan. Dit zou standaardkennis moeten zijn voor 

studenten die aankomen bij de Universiteit Leiden, omdat dit hen in ieder geval zes 

maanden tot een jaar studievertraging kan besparen. 

o Bied meer minoren aan. Onze faculteit biedt onderdak aan enkele van de grootste 

opleidingen aan de Universiteit Leiden. Dit moet zichtbaar zijn in het aantal 

minoren. De faculteit dient de opleidingen te ondersteunen zodat elke opleiding één 

of meerdere minoren heeft waarbij er minimaal één minor volledig in het Engels 

beschikbaar is. Als er meer mogelijkheden zijn om in beide semesters 30 ECTS-

minoren aan te bieden, zou dit studenten verder helpen om af te studeren zonder 

hun studie te hoeven verlengen. 

o Laat studenten hun eigen tempo bepalen. In het geval dat 30 ECTS-minoren in 

beide semesters niet mogelijk zijn, dienen studenten in ieder geval de mogelijkheid 

te hebben om ook in het eerste semester aan hun scriptie te beginnen of te 

schrijven. Dit zou de hoeveelheid logistiek die nodig is als het aanbieden van 

minoren in elk semester verminderen, terwijl studenten toch de bewuste beslissing 

kunnen nemen wanneer aan hun scriptie te beginnen. 

o Sta meer flexibiliteit toe binnen de vrijekeuzeruimte. De vrijekeuzeruimte is 

een ruimte waar studenten hun horizon kunnen verbreden als ze dat willen. Er zijn 

echter ook studenten die binnen hun eigen vakgebied extra vakken willen volgen 

ter voorbereiding op een masteropleiding binnen dat vakgebied. De faculteit en de 

examencommissies zouden soepeler moeten zijn voor studenten die binnen hun 

eigen vakgebied een minor op maat willen samenstellen. 

o Herijk het facultaire perspectief op stages. Op dit moment worden de meeste 

stages die studenten binnen hun minoren vervullen, beoordeeld met 15-20 ECTS. 

Omdat voor deze stages studenten meestal een aantal maanden 40-urige 

werkweken moeten werken, is de beoordeling van 15-20 ECTS zeker niet eerlijk. 

Stages moeten worden beoordeeld als 30 ECTS en dus als een volledige minor. Er 

zou ook de mogelijkheid moeten zijn om “niet-onderzoeksstages” te doen. De 

opleidingen en de faculteit benadrukken dat de stages gebaseerd moeten zijn op 

onderzoek, omdat de faculteit een Bachelor of Science uitreikt. Dit argument gaat 

echter niet op, aangezien een student ook een minor binnen de 

Geesteswetenschappen zou kunnen doen en dus actief zou kunnen zijn op het 

gebied van een Bachelor of Arts en toch de minor zou kunnen invullen. Het 

aandringen op onderzoeksstages is achterhaald en beperkt studenten onnodig in 

hun zoektocht naar stageplaatsen. 

 

● Gebruik de faculteitsgebouwen op een duurzame manier die aansluit bij de 

wensen van de studenten. De faculteit moet kritisch gaan nadenken over het gebruik 

van ruimtes. Er zijn problemen die eenvoudig kunnen worden opgelost door de 

behoeften en benodigdheden van de leerlingen te controleren. Vooruitdenkend moeten 

we ons voorbereiden op wanneer studenten fysiek aanwezig zullen zijn in het 

faculteitsgebouw. Daarom stelt LVS de volgende verbeteringen voor: 

o Duurzaam gebruik van kantines. Het gebruik van plastic eenmalig bestek dient 

door de faculteit te worden stopgezet. Bovendien moeten niet alleen broodjes, maar 

ook soep die overblijft na sluiting van de kantine, verkocht worden in het café of 

gedoneerd worden aan een van de vele initiatieven die voedselresten overnemen. 

o Verruiming openingstijden kantines. De kantines moeten langer openblijven, 

zodat je aan het eind van de middag nog eten kunt halen. Het aanbod aan warme 

maaltijden in het restaurant zou moeten worden uitgebreid, zodat je als lunch een 

warme maaltijd kunt nuttigen. 
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o Verruiming openingstijden bibliotheek. De openingstijden van de bibliotheek 

zijn momenteel te krap, waardoor 's avonds veel studieplekken komen te vervallen. 

Daarom moet de bibliotheek langer openblijven. 

o Ruimtes herontwerpen. Studenten houden, bijvoorbeeld, niet van de PdlC-kelder 

als een plek om te studeren. Daarom moet het anders worden ingericht om tot 

betere en aangenamere studieplekken en een betere meditatieruimte te komen. 

Ook buiten de kantines moeten magnetrons zijn, zodat men ook 's avonds 

maaltijden kan opwarmen. 

● Om meer Career Service-activiteiten te hebben voor al onze studenten. Vrijwel 

alle activiteiten van de Career Service zijn in het Nederlands of gericht op de 

Nederlandse arbeidsmarkt. Er moet een groter aanbod komen van activiteiten en 

informatie voor internationale studenten over de internationale arbeidsmarkt. 

Bovendien hebben de Career Service en FLO dit jaar fantastisch samengewerkt. Deze 

samenwerking moet structureel zijn en de komende jaren worden voortgezet. Ook moet 

duidelijker worden gepromoot dat de FLO toegankelijk is voor alle studenten, niet alleen 

voor FSW-Leidse studenten, maar voor alle studenten van de Universiteit Leiden. 

 

● Om het meeste uit onze Honours College Track te halen. Op dit moment zijn er 

enkele wegversperringen binnen de Honours College Track voor studenten. Studenten 

hebben meer begeleiding nodig, vooral met betrekking tot de logistieke eisen voor 

vakken en de structuur van het honours-programma. Studenten moeten langs hun 

coaches gaan als ze zich willen inschrijven voor specifieke cursussen, dus deze coaches 

moeten zichtbaarder en actiever zijn in het Honours College-proces. 

 

● Blijf de medezeggenschap verbeteren. In de Faculteitsraad heeft LVS zich sterk 

gemaakt om de medezeggenschap te verbeteren. Dit moet de komende jaren worden 

voortgezet: start een commissiestructuur binnen de raad, start het 

opleidingscommissie-buddy-systeem en verhoog de vergoeding voor leden in de 

faculteitsraad en opleidingscommissies. Regelmatige communicatie tussen de 

faculteitsraad en de opleidingscommissies is hier een belangrijk onderdeel van. 
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FACULTEIT WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN 
 

● De communicatie tussen studenten en de universiteit verbeteren. Op dit 

moment is de communicatie van de faculteit naar de studenten niet zo goed als dat 

het zou moeten zijn. Dit leidt tot miscommunicatie en de studenten missen belangrijke 

informatie. Dit moet worden verholpen door het vaststellen van duidelijke 

communicatiekanalen van het bestuur naar de studenten toe. Dit vergroot ook de 

zichtbaarheid van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad.  

 

● Studenten beter begeleiden bij hun toekomstperspectief. Hoewel sommige 

studies al goede begeleiding aanbieden aan hun studenten, geldt dit niet voor iedere 

student. Om deze ongelijkheden te verminderen willen we zien dat er meer faculteit 

wijde carriére-gerelateerde activiteiten worden georganiseerd, zodat iedere student 

dezelfde basis krijgt die nodig is. 

 

● Meer minoren van alle studies. Op dit moment hebben veel studies geen 

introducerende minor. Dit betekent dat het voor studenten op onze faculteit lastig is 

om de minor te gebruiken om zich te verdiepen in een ander vakgebied. Deze optie 

zou voordelig zijn voor zowel de gehele de universiteit als de faculteit voor de 

ontwikkeling van de studenten. 

 

● Een betere manier vinden voor het inschrijven van selection-minors. De 

huidige manier van inschrijven in de minors van sommige studies is oneerlijk. Op dit 

moment schrijf je je in via USIS op een vast moment, waardoor sommige minors 

binnen een minuut vol zitten. Dit betekent dat je kansen voor een minor gebonden 

zijn aan je internetsnelheid. Daarnaast is de inschrijfdeadline vaak onduidelijk 

aangegeven. Om iedereen eerlijke kansen te geven moet dit systeem worden 

veranderd naar een eerlijkere manier. 

 

● Meer ruimte voor eetplaatsen en groepsprojecten. Een aanzienlijk aantal van 

onze gebouwen hebben niet genoeg zitplaatsen om te eten. Geen enkele student of 

medewerker zou op de grond moeten zitten om te kunnen eten. Dit moet zo snel 

mogelijk worden verholpen. Masterstudenten hebben bovendien vaak geen plek om 

groep-projecten uit te voeren, wat hen hindert in hun studies. Dit ruimteprobleem 

moet ook worden verholpen door beter gebruik van de gebouwen. 

 

● Een inclusievere kantine. De huidige kantine heeft niet voor iedereen eten. Om te 

zorgen dat alle studenten een maaltijd op de universiteit zelf kunnen halen moet er in 

de kantine een groot aanbod aan vegetarisch en veganistisch eten worden 

aangeboden. 

 

● Beter inzicht in hoe het geld voor de verbetering van het onderwijs wordt 

besteed. Met het afschaffen van de basisbeurs in 2015 werd het vrijgekomen geld 

aan universiteiten gegeven voor de verbetering van onderwijs voor studenten. Op dit 

moment is het lastig om te achterhalen of deze MKA gelden naar toe gaan. Dit moet 

transparanter worden gemaakt, zodat het geld inderdaad efficiënt wordt ingezet ten 

behoeve van de studenten. 

 

● Studenten beter hoorbaar maken in de organisatie van de studies. Veel studies 

op onze faculteit hebben op dit moment geen studentenvertegenwoordiging in het 

bestuur van de studie. Om deze besturen te helpen met hun verantwoordelijkheden 

moeten ze vergroot worden, naar proportie van de groei van de studies in de afgelopen 

tijd, en een student opnemen in het bestuur. Zo kan onderwijs worden verbeterd met 

oog op de studenten en wordt de organisatie van de studie verbeterd. 

 

● Verbeteren van de kwaliteit van de collega-opnames. Op dit moment worden 

van alle colleges opnames gemaakt. Deze ontwikkeling is goed, maar er zijn nog kleine 

verbeterpunten: De krijtborden zijn niet altijd goed zichtbaar en ondertiteling zou 
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moeten worden toegevoegd, wat het lastiger te volgen maakt. Met die verbeteringen 

krijgen colleges een betere toegankelijkheid. 

 

● Verbeteren van de zichtbaarheid van de Faculteitsraad. Te veel studenten weten 

op dit moment niet van het bestaan of belang van de medezeggenschap en de 

Faculteitsraad. Dit moet worden aangepakt door de zichtbaarheid en communicatie te 

vergroten. De faculteitsraad vervult namelijk een essentiële functie in het verbeteren 

en besturen van de universiteit, zeker in het laten horen van de meningen en belangen 

van de studenten. 
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KANDIDATEN 
 

Faculteit der 

Archeologie 

Wicher Verhage 

 

Faculteit der 

Geesteswetenschappen 

Xenia Dees 

Jeppe Bandringa 

Fons van de Wetering 

Jamie Bick 

Björn de Ruiter 

Nadien Abou Elmagd 

Lina de Los Rios Torres 

Iddo Geerse 

Ebrar Kaya 

Elise Clarke-Céron 

Maarten van Zuijlekom 

Neele Boelens 

David Tempelman 

Katja van Rooten 

Ids Hofman 

Margreet Oele 

Busra Bayraktar 

Moena Al Homsi 

Daniël Scheurwater 

Sterre Rooijakkers 

 

Faculteit Geneeskunde 

/ LUMC 

Ids Hofman 

Lucia Buijs 

 

Faculty of Governance 

and Global Affairs 

Adam Emara 

Amal Moaddine 

Canali Korkmaz 

Liza Koppes 

 

Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid 

Sebastian Cornielje 

Lisa Knoch 

Akram Kouta 

Tarkan Karayazgan 

Meryem Antek 

Marnix van Hemert 

Rahma Ouertani 

Nadien Abou Elmagd 

David Tempelman 

Joshua Wegman 

Thomas Sluijk 

Noah van Meekeren 

Iskren Radoslavov 

Sjoerd Aelen 

Elise Dirkse 

Melih Uzun 

Arthur van Dijk 

André Wang 

Joris Claessens 

Tim van Woezik 

 

Faculteit Sociale 

Wetenschappen 

Claire van den Helder 

Armando Noordzij 

Sophie Kooij 

João Souza 

Sophia Ritscher 

Tara Petzke 

Timo Ringlever 

Thomas Sluijk 

Marnix van Hemert 

Salma Nasser 

Lena Kwakman 

Jeppe Brandringa 

Xenia Dees 

Luuk Voncken 

Leoniek den Hollander 

Yasmine Alladin 

Myrthe Vel Tromp 

Naomi Kulk 

Felix Vermeulen 

Daniëlle Bos 

 

Faculteit Wiskunde en 

Natuurwetenschappen 

Jenny Lam 

Kamand Hajighapour 

Stian Vermaas 

Stijn de Wijze 

Ylke van der Zwet 

Thijs van Meurs 

Raúl Wolters 

Sven Lakemeier 

Jelle Keulemans 

Hein van Elderen 

Luuk van Holk 

Leo Zhang 

Youri van Baarle 

Universiteitsraad 

Rassoul Coelen 

Lina de Los Rios Torres 

David Tempelman 

Jamie Bick 

Maarten van Zuijlekom 

Ids Hofman 

Jenny Lam 

Wicher Verhage 

Claire van den Helder 

Adam Emara 

Sebastian Cornielje 

Ebrar Kaya 

Xenia Dees 

Lucia Buijs 

Can Korkmaz 

Armando Noordzij 

Lisa Knoch 

Ylke van der Zwet 

Marnix van Hemert 

Jeppe Bandringa 

Lena Kwakman 

Noah van Meekeren 

Job Kemperman 

Tara Petzke 

Raúl Wolters 

Charlotte van der Voort 

Neele Boelens 

Gilberto Morishaw 

Natascha van Zanen 

Marlene van der Velden 
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