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Hieronder vind je ons partijprogramma voor de universitaire verkiezingen van de 
Universiteit Leiden in 2019. We hebben in elf jaar tijd al veel bereikt, en dit willen we 
komend jaar weer gaan doen! 
 
Wij staan voor…  
 
… inclusiviteit en diversiteit 
De universiteit moet een veilige en inclusieve studiesfeer creëren voor alle studenten, 
ongeacht genderidentiteit, studenten met een functiebeperking of een migratieachtergrond; 
kortom iedereen. Het is belangrijk dat elke student zich welkom voelt op onze universiteit en 
de ruimte krijgt zich te laten horen. Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat onze 
universiteit in al haar gebouwen zorgt voor genderneutrale toiletten. Het lijkt misschien 
marginaal, maar het kan van enorme betekenis zijn. 
  
… persoonlijk  onderwijs 
De student moet zich gezien voelen. Het zou het onderwijs ten goede komen wanneer 
docenten toegankelijk en goed bereikbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten te 
organiseren – zoals een facultaire borrel – waar studenten en docenten op een 
laagdrempelige manier met elkaar kunnen spreken, ideeën uitwisselen en vragen kunnen 
stellen.  
Daarnaast is het belangrijk in deze huidige prestatiemaatschappij dat de universiteit de focus 
legt op de mentale gezondheid van studenten, dus niet alleen aan symptoombestrijding 
doet maar hier ook  preventieve oplossingen voor en informatie over aanbiedt. Zo moet het 
voor alle studenten duidelijke zijn waar zij terechtkunnen met hun problemen en moeten 
lezingen en workshops die met deze issues behandelen universiteitsbreed onder de 
aandacht gebracht worden. 
Ook moet er aandacht besteed worden aan zowel de excellente als de gemiddelde student: 
niet één student hoort zich achtergesteld te voelen. 
 
… ambitieus onderwijs 
Studenten moeten de mogelijkheid hebben om hun studietijd flexibel in te delen. Dit 
betekent dat de universiteit moet focussen op ontplooiing van haar studenten, zowel binnen 
als buiten de studie. Er moet ruimte zijn voor alle studenten om bijvoorbeeld een minor in 
het buitenland te volgen of een stage te kunnen lopen. Daarnaast moet de student de 
mogelijkheid hebben om zichzelf ook buiten de studie te ontplooien, denk aan een topsport 
doen of een bestuursjaar.  
 
… een goede onderwijsomgeving 
De universiteit kampt met een tekort aan zowel docenten als studieplekken. Dit moet 
worden opgelost. Daarnaast moet er een betere digitale leeromgeving komen, zoals het 
opnemen van alle colleges van alle studies. Ook moeten alle studenten automatisch 
ingeschreven worden voor tentamens en moet de inschrijving voor vakken eerlijker en 
gestroomlijnder verlopen.  
Bij een goede onderwijsomgeving hoort ook dat de stilteruimtes zichtbaar zijn en dat er 
wordt toegezien dat systemen zoals BrightSpace een genoegzame vervanging zijn van 
bijvoorbeeld uSis en Blackboard. Het onderwijs moet voor alle studenten toegankelijk zijn en 
blijven. 
 
… internationalisering 
Internationale studenten hebben recht op faciliteiten waardoor zij optimaal met het 
Nederlandse onderwijssysteem en studentenleven kunnen meedoen. Wanneer wij een 



internationale universiteit willen en wensen te 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. 
 
… Leiden en Campus Den Haag: één universiteit 
De Campus Den Haag huisvest zes faculteiten, dus het is van groot belang dat Den Haag en 
Leiden dichter tot elkaar komen. Campus Den Haag moet behandeld en gezien worden als 
een volwaardig onderdeel van onze universiteit. Binnen de campus moet er meer verbinding 
komen tussen Nederlandse en internationale studenten. 
 
 
 
 
 
 
 



Op de diverse faculteiten blijven wij ons onder andere inzetten voor … 
 
Faculteit der Geesteswetenschappen 

- De bureaucratie omtrent het aanvragen van een verlenging van bijvoorbeeld een 
tentamen moet makkelijker en sneller, dat scheelt tijd en geld. Ook moet dit proces 
bij een depressie of burn-out soepeler en minder tijd kosten, zodat de student niet 
onnodig veel obstakels tegenkomt. 

- Het bestaan van kleinere studies en/of afstudeerrichtingen moet gewaarborgd 
worden, zeker wanneer zij een bijzondere toevoeging zijn aan de kennis die onze 
faculteit bezit en een unieke positie hebben in het (landelijke) onderwijsaanbod. 

- De communicatie naar internationale studenten moet in het algemeen beter. 
Informatie over stages of functies binnen de universiteit moet in het Engels 
beschikbaar worden, evenals informatiebordjes op de faculteit.  

 
Faculteit Governance and Global Affairs 

- De eis dat studenten een cijfer tussen de 3,0 en 5,5 moeten behalen om een 
examinering te herkansen moet worden afgeschaft. 

- De regels en procedures omtrent de weblectures moeten duidelijker worden 
gemaakt, zowel voor studenten als docenten. 

- Meer studieplekken op Wijnhaven en ICT-faciliteiten terug op Schouwburg 
- De faculteitsraad, haar raadsleden en alles wat er afgesproken wordt, moet 

zichtbaarder zijn en beter gecommuniceerd worden naar de studenten. 
 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
- Ambitieus onderwijs, door aandacht voor bredere toekomstperspectieven. Hierbij 

hoort ook het meer aanbieden van vakken die gericht zijn op praktijkgerichte 
voorbereiding van studenten. Ook moet het mogelijk worden om in het eerste jaar 
alle tentamens te herkansen, ongeacht het behaalde cijfer. 

- Het cijfergemiddelde moet niet de enige doorslaggevende factor zijn bij het 
toegankelijk zijn van bijvoorbeeld een buitenlandstage, maar ook motiviatie en CV.  

- De digitalisering van het onderwijs moet worden doorgezet, zoals het opnemen van 
colleges en het online beschikbaar stellen van documenten. Dit zorgt tevens voor 
flexibeler en daarmee stressvrijer onderwijs. 

 
Faculteit der Sociale Wetenschappen 

- De band tussen de twee locaties van Sociale Wetenschappen, Den Haag en Leiden, 
moet versterkt worden, bijvoorbeeld door het aanbieden van keuzevakken in beide 
steden. 

- Er moet op worden toegezien, zeker met het oog op de verbouwing van de 
bibliotheek en de huidige (onprettige) staat van de kelder, dat een prettige en 
voldoende studieplekken worden gecreëerd voor elke student. 

- Transparantie over het toekomstperspectief van elke studie moet geboden worden. 
 
 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 

- Tijdens de bouw van het nieuwe Gorlaeus is het belangrijk dat ook in de oude 
gebouwen vernieuwing blijft plaatsvinden, zoals opname apparatuur in de 
collegezalen. 

- Het promoten van de bètawetenschap, ook buiten de universiteit, blijft belangrijk. 
- Er moet betere voorlichting gegeven worden over de arbeidsmarkt buiten het 

onderzoek om. 


