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Inclusiviteit en diversiteit  
 

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 thuis kan voelen. Daarom moet de universiteit een veilige en inclusieve 

studiesfeer creëren voor alle studenten, ongeacht bijvoorbeeld genderidentiteit, 

functiebeperking of migratieachtergrond; kortom iedereen. In de afgelopen jaren is er op 

dit gebied veel werk verricht vanuit verschillende hoeken. Zo zijn er diverse universitaire 

netwerken en platforms opgericht die zich specifiek richten op een van de  

diversiteitsproblemen, zoals het LGTB+ Network en Leiden Pride, MENA Students 

Association, STAR, en het Access and Support Platform. Het probleem met al deze 

netwerken en platforms is dat ze nog niet het gewenste bereik hebben, doordat ze niet 

zichtbaar genoeg zijn en te weinig (financieel) onderhouden worden door de universiteit. 

Dit is zonde, want deze organisaties kunnen het verschil maken als ze gezien en gehoord 

worden. Daarom willen wij: 

• 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. Hierin loopt de universiteit achter en wij zouden 

graag zien dat dit stapsgewijs wordt verbeterd, zodat iedereen zich thuis kan voelen 

op de universiteit.  

• 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. 

• Meer aandacht voor inclusief onderwijs. Docenten en studenten moeten 

gestimuleerd worden om het curriculum meer divers en inclusiever te maken. Denk 

bijvoorbeeld aan aandacht voor het diversiteitsvraagstuk en  voor niet-canonieke 

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

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

manlijk perspectief zijn geschreven.  

• Een goede diversiteitstraining voor verenigingen. Verenigingen hebben verreweg 

het nauwste contact met studenten en daarom kunnen zij veel bijdragen aan de 

inclusieve studentenomgeving. Om besturen van studie- en studentenverenigingen 

hiervan meer bewust te maken en te helpen bij deze belangrijke verbindende functie, 

willen we dat de diversiteitstraining die  op sommige faculteiten reeds bestaat, vaker 

wordt aangeboden en eventueel zelfs verplicht gesteld wordt. Belangrijk is dat zo’n 

training goed geëvalueerd en verbeterd wordt, zodat deze optimaal aansluit bij de 

wensen en problemen van studenten. 

• Toegankelijke onderwijsvoorzieningen. Lang niet alle universitaire gebouwen en 

voorzieningen zijn goed toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Denk 

hierbij niet alleen aan de aanwezigheid van liften en toegankelijkheid van de 

collegezalen, maar ook aan de ondersteuning voor bijvoorbeeld slechthorenden of 

slechtzienden in college. 

 

Zichtbaarheid: momenteel weten studenten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun 

klachten over bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie of een te eenzijdige collegestof. Dat 

zij daarmee terecht kunnen bij de opleidingscommissie, facultaire studentassessor of bij 

het universitaire Diversity Office, is vaak niet bekend. Daarom moeten dit soort 

klachtencoördinatoren duidelijker zichtbaar zijn voor studenten. Hetzelfde geldt ook voor 

de bovengenoemde netwerken en platforms: om een optimaal bereik te hebben dienen ze 

zichtbaar gemaakt te worden voor studenten. 
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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. In het curriculum van de opleidingen zou meer ruimte moeten 

zijn voor verduurzaming, door relevante afstudeerrichtingen op het gebied van 

duurzaamheid aan te bieden. Het Centrum voor Milieuwetenschappen, een 

internationaal bekend instituut van de faculteit W&N, zou bijvoorbeeld een rol kunnen 

krijgen bij de valorisatie en het onderwijs over duurzaamheid.  Ook kan gedacht 

worden aan de introductie van nieuwe afstudeerrichtingen als milieurecht. Zo leidt de 

Universiteit Leiden de wetenschappers van de toekomst op. 

  

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

Leiden flink te verduurzamen. Zo kunnen alle daken van de universiteiten zoveel 

mogelijk ingericht worden als groen dak of belegd worden met zonnepanelen. Ook 

kunnen oude gebouwen tijdens onderbezetting in de weekenden gesloten worden en 

moet de verlichting in elk lokaal geregeld worden via sensoren, om onnodig 

energiegebruik tegen te gaan. Uitbreiding van de universiteit naar nieuwe gebouwen 

(bijvoorbeeld naar de nieuwe Humanities Campus) mag alleen klimaatneutraal 

gebeuren.  

 

• Minder wegwerpproducten. Om onnodig plasticgebruik te voorkomen willen wij dat 

er extra gratis watertappunten komen, met name naast flesjesautomaten.  LVS heeft 

daarnaast het afgelopen jaar al gewerkt aan het mogelijk maken van gebruik van eigen 

mokken bij koffieautomaten en wil volgend jaar gaan werken aan het 

universiteitsbreed implementeren hiervan. Readers en andere teksten voor vakken 

moeten in beginsel online als PDF aangeboden worden.  

 

• Vergroten vegetarisch aanbod. Serieuze verduurzaming betekent serieus werk 

maken van een vermindering van de vleesconsumptie. Daarom willen wij dat er ten 

minste één dag per week in de kantines geen vlees geserveerd wordt. Op een termijn 

van vijf jaar kan de universiteit geleidelijk aan een volledig vegetarisch menu gaan 

aanbieden. 

  

• Uitbreiding capaciteit LUGO. De afgelopen jaren is de Leiden University Green Office 

succesvol bezig geweest om het onderwerp duurzaamheid meer bij studenten te 

promoten, door onder andere evenementen te organiseren. Nu zij hun focus 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 specialiseren in de 

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

en betere aanbevelingen te doen. 
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Studentenwelzijn en persoonlijk onderwijs 

Elke student moet zich gezien en gehoord voelen. Dit betekent dat er aandacht besteed 

moet worden aan zowel de excellente studenten als de gemiddelde student, zodat elke 

student het maximale uit de studietijd kan halen. Hiervoor is 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 belangrijk in de huidige 

prestatiemaatschappij 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: 

• Facultaire studentpsychologen. Al jaren zijn er klachten van studenten dat de 

studentpsychologen lastig te bereiken zijn en er lange wachtrijen zijn. Dit gaat 

langzaamaan iets beter, maar is nog lang niet goed genoeg. Wij stellen voor om 

faculteiten te voorzien van twee eigen studentpsychologen. Dit vergroot niet alleen het 

aantal studentpsychologen, maar maakt hun functie ook zichtbaarder en 

toegankelijker voor studenten. 

 

• Een universitaire well-being week. Deze wordt momenteel al op FGGA 

georganiseerd. Ook universiteitsbreed zou er een week aandacht moeten worden 

besteed aan de mentale gezondheid van studenten en personeel. Om dit zo goed 

mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van de student, zou elke faculteit een 

eigen programma moeten opzetten in dezelfde week met enkele universitaire 

activiteiten. 

 

• Goedwerkend mentorsysteem. 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 inclusiviteit van een opleidng.  Zo’n systeem, met een 

docentmentor. studieadviseur én studentmentoren, zou in elke opleiding aanwezig 

moeten zijn. 

 

Zichtbaarheid: veel studenten zijn niet bekend met de mogelijkheden die de universiteit 

al biedt aan persoonlijk onderwijs en studentenwelzijn. De veelal versnipperde structuur 

van de universiteit en faculteiten is vaak niet goed te doorzien voor studenten. Daarom 

moeten studenten aan het begin van hun bachelor duidelijker inzicht krijgen in dit soort 

organisatorische structuren: waar zij terecht kunnen met klachten, voor studiehulp en 

mentale ondersteuning. De informatievoorziening moet verbeterd worden en dit kan 

bijvoorbeeld door het maken van wegwijsboekjes, speciale aandacht hiervoor op 

introductiedagen en later in academische vaardighedencolleges, een goedwerkend 

mentorsysteem, workshops en een well-being week. 
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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 het 

beoefenen van topsport of het doen van een bestuursjaar. 

Wij willen veranderen: 

• Een vrijere keuzeruimte. Momenteel verschilt de vrije keuzeruimte in het derde jaar 

per opleiding. Soms bestaat deze maar uit 15 studiepunten, bij andere opleidingen uit 

30. Daarnaast is deze ruimte soms over twee semesters verdeeld en soms is het eerste 

semester van het derde jaar hiervoor vrij geroosterd. Deze verschillen maken het 

moeilijk om bijvoorbeeld een minor aan een andere faculteit of universiteit te volgen, 

een uitgebreide stage te lopen of een buitenlandsemester in te plannen. Wij willen 

daarom dat zoveel mogelijk opleidingen het eerste semester van het derde jaar 

volledig vrij maken voor deze vrije keuzeruimte en dat studenten zo veel mogelijk zelf 

mogen bepalen hoe ze dit invullen. 

 

• Verschillende vormen van het eindwerkstuk. Onze maatschappij wordt steeds 

digitaler. Dat veel eindwerkstukken enkel de vorm van een scriptie aannemen, is 

daarom wellicht niet meer van deze tijd. Opleidingen zouden daarom studenten meer 

ruimte moeten bieden om een geschikt alternatief van een geschreven scriptie te 

kunnen voorstellen, die meer aansluiten bij de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan 

het maken van een documentaire of het bouwen van een digitaal platform. Belangrijk 

is dat hierin de focus ligt op de academische waarde van het eindproduct, omdat hierin 

de universiteit verschilt van het HBO. 

 

• Kwaliteit garanderen tijdens en na de coronacrisis. De coronacrisis brengt grote 

veranderingen en uitdagingen voor het onderwijs. Het is daarom belangrijk dat de 

kwaliteit van het onderwijs tijdens de crisis goed in de gaten wordt gehouden en 

studenten bij de besluitvorming worden betrokken. Daarbij kunnen er ook veel lessen 

worden getrokken over bijvoorbeeld het gebruik van digitaal onderwijs. LVS is daarom 

voor het uitwisselen van effectieve methoden binnen de universiteit, om het onderwijs 

zo te kunnen verbeteren.  

 

 

Zichtbaarheid: om studenten zoveel mogelijk inspraak te geven over hun eigen 

studieprogramma en studieomgeving, is het belangrijk dat de studentenmedezeggenschap 

in de OLC’s, FR’s en UR goed functioneert. Momenteel weten nog lang niet alle studenten 

af van deze drie medezeggenschapsorganen en hun taken, en lang niet alle 

medezeggenschapsorganen functioneren optimaal. Dit zou verbeterd moeten worden, 

omdat via de medezeggenschap studenten problemen of wensen kunnen aankaarten bij 

het bestuur en zo hun opleiding, faculteit of universiteit kunnen verbeteren.  
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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 ook na de Coronacrisis: 

• Colleges opnemen. LVS streeft naar een universiteit waar in beginsel ieder 

hoorcollege wordt opgenomen. Daarom wil LVS investeren in opnameapparatuur voor 

meer lokalen. Op deze manier is er voor elk college de mogelijkheid om opnames te 

maken, om zo een goede aanvulling te bieden op het reguliere onderwijs. 

 

• Digitaal toetsen. Het maken van tentamens op laptops is makkelijker, bespaart 

docenten veel nakijkwerk en is toegankelijk voor alle studenten. Daarom wil LVS 

zoveel mogelijk tentamens op laptops af laten nemen. Zo krijgen docenten meer tijd 

voor het geven van onderwijs en hebben studenten meer tijd voor hun tentamens.  

 

• Online filmpjes aanbieden. LVS pleit voor het aanbieden van gratis online 

verdiepende of verhelderende filmpjes. Door eenmalig te investeren in het opnemen 

hiervan kunnen studenten jarenlang profiteren van dit extra materiaal. Hierbij kan 

zowel gedacht worden aan vakspecifieke filmpjes als algemene cursussen in 

bijvoorbeeld digitale vaardigheden of academisch schrijven.  

 

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

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

Zo is LVS tegen het gebruik van proctoring bij digitaal toetsen. De aanvallen die in het 

afgelopen jaar zijn uitgevoerd op de systemen van bedrijven en universiteiten, vragen 

daarbij om een permanente investering in cybersecurity. 

 

• Taskforce Brightspace. Zodra we overgaan van Blackboard naar Brightspace, zullen 

zich problemen voor gaan doen. Daarom willen we dat de universiteit binnen de ICT-

afdeling een speciale Taskforce opricht, bij wie studenten en docenten terecht kunnen 

met vragen over of problemen met Brightspace. 
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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 en dat studenten de mogelijkheid krijgen om hun Engels of 

Nederlands gratis bij te spijkeren. 

Wij willen veranderen: 

• 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. 

 

• Betere informatievoorziening voor internationale studenten. Een groot deel van 

de universitaire website is al tweetalig. Dit geldt ook voor de belangrijkste documenten 

zoals de OER. Nog lang niet alle informatie die internationale studenten nodig hebben, 

is tweetalig beschikbaar. Daarom zouden wij graag zien dat de universiteit erop toeziet 

dat dit tweetalenbeleid gehandhaafd wordt en dat openbare bestuurlijke stukken ook 

voorzien worden van ten minste een Engelse samenvatting. 

 

 

Zichtbaarheid: het is belangrijk om internationale studenten goed op weg te helpen. 

Daarom moet de informatievoorziening al voor aankomst duidelijk zijn en moeten 

internationale studenten weten waar zij terecht kunnen voor hun vragen en met hun 

problemen. 
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Op de Faculteit Geesteswetenschappen willen wij veranderen: 

• 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. 
 

• Mentorsysteem met studentmentoren. Momenteel hebben nog niet alle 

opleidingen een docentmentor en studentmentoren die de nieuwe eerstejaars helpen 

wegwijs te raken. Dat is jammer, want studentmentoren 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. Om dit te bereiken is het wel belangrijk dat het 

takenpakket van de studentmentor geüniformeerd wordt, betere trainingen worden 

gegeven en dit facultair georganiseerd wordt. 
 

• 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. 
 

• 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. 
  

• 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. 
  

• Kerncurricula. Alle opleidingen aan onze faculteit volgen 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.  
 

• 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 

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.   
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Op de Faculteit Governance and Global Affairs maken wij ons sterk 
voor: 
 

• Verbeteren beschikbaarheid studieplekken. Het aantal studenten in Den Haag 

stijgt jaarlijks, waardoor er steeds minder plekken per student beschikbaar zijn. Op 

de korte termijn kunnen de openingstijden van de studieplekken op de Wijnhaven en 

Anna van Bueren en de gebouwen Beehive en Schouwburgstraat worden verlengd. 

Op de lange termijn moet er worden gekeken naar het uitbreiden van het aantal 

studieplekken. Daarbij is de Wijnhaven momenteel vrij toegankelijk voor iedereen, 

waardoor de studieplekken soms worden bezet door studenten die niet van de 

Universiteit Leiden zijn. De bewaking moet de regels strenger handhaven 

• Verlengen openingstijden restaurants. Het restaurant op de Wijnhaven is ’s 

avonds en in het weekend maar beperkt open. Het restaurant in het Anna van 

Buerengebouw is in de avonduren helemaal niet open. Beide restaurants moeten 

langer open blijven, om zo duurzame en gezonde maaltijden aan te bieden op de 

universiteit. 

• Verplaatsen magnetron. De magnetron in het Wijnhavengebouw moet buiten de 

kantine worden geplaatst, zodat je ook ’s avonds laat maaltijden kunt opwarmen, 

bijvoorbeeld als je met je studievereniging vergadert. 

• Verbeteren procedure weblectures. Vorig collegejaar zijn er afspraken gemaakt 

over de procedure rondom weblectures. Komend collegejaar moet er worden gekeken 

hoe deze afspraken kunnen worden verbeterd, waarbij het doel moet zijn om 

uiteindelijk alle colleges op te nemen en direct na opname beschikbaar te maken. 

• Papers alleen online indienen. Papers zouden door studenten enkel online 

ingeleverd moeten worden, om de duurzaamheid van het onderwijs te verhogen. Als 

docenten zelf met papieren versies van papers willen nakijken kunnen zij deze zelf 

kosteloos printen, in plaats van studenten hiervoor te laten betalen. 

• Verduurzaming dienstreizen. Het beleid met betrekking tot dienstreizen van 

personeel op de faculteit moet duurzaam worden vormgegeven. Hierbij kan worden 

gedacht aan openbaar vervoer voor korte afstanden, treinreizen voor middellange 

afstand en CO2-compensatie voor vliegreizen. 

• Verbeteren zichtbaarheid medezeggenschap. De zichtbaarheid van de 

Faculteitsraad moet worden verbeterd. Zo moet de FR de mogelijkheid krijgen om 

posts te plaatsen op het Instagramaccount van de faculteit en mails te sturen naar 

studenten, om hen zo op de hoogte te houden van wat er speelt op de faculteit. 
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Op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid willen wij werken aan:  
 

• Maximaal 20 studenten per werkgroep. Met soms wel dertig studenten per 

werkgroep zijn de werkgroepen op de faculteit rechtsgeleerdheid gemiddeld veel 

groter dan op andere faculteiten. Onderzoek wijst uit dat kleinere werkgroepen een 

zeer positief effect hebben op de onderwijskwaliteit en LVS wil daarom inzetten op het 

verkleinen van werkgroepen naar maximaal 20 studenten per werkgroep. Om dit in de 

beperkte ruimte van het KOG en het Gorlaeus te bereiken pleit LVS voor het 

versoepelen van aanwezigheidseisen voor werkgroepen en het aanbieden van meer 

digitaal onderwijs. 

• Direct online aanbieden van hoorcolleges. De coronacrisis laat zien dat er veel 

mogelijk is qua online onderwijs. Ook na Corona moet de faculteit volgens LVS op een 

aantal gebieden daarmee doorgaan. Daarom pleiten wij voor het consequent online 

aanbieden van hoorcolleges in dezelfde week waarin het college gehouden wordt.  

• Verdiepende en verhelderende filmpjes opnemen. LVS ziet graag dat er eenmalig 

geïnvesteerd wordt in het opnemen van een aantal verdiepende en verhelderende 

filmpjes waar studenten die daar behoefte aan hebben jarenlang gebruik van kunnen 

maken. Dit zouden zowel vakspecifieke filmpjes als algemene online cursussen in 

zaken als legal English moeten zijn.  

• Versoepelen toegangseisen voor tentamens. Studenten zijn zelf verantwoordelijk 

voor hun studie en iedere student leert het best op haar/zijn eigen manier. De 

toegangseisen voor eerstejaars aan tentamens zijn volgens LVS op het moment dan 

ook te streng en te rigide. Daarom pleiten wij voor het versoepelen van de 

toegangseisen voor tentamens door het missen van werkgroepen niet langer een 

obstakel voor het deelnemen aan een tentamen te maken. Ook wordt het voor iedere 

student mogelijk om aan een hertentamen deel te nemen zonder het eerste tentamen 

te hebben gemaakt.   

• Meer watertappunten. Om onnodig plasticgebruik aan te pakken pleit LVS voor meer 

watertappunten in het KOG, met name naast flesjesautomaten.  

• Masteropleiding milieurecht. Door als eerste Nederlandse universiteit de 

masteropleiding Milieurecht aan te gaan bieden kunnen wij als universiteit een 

waardevolle bijdrage leveren aan de benodigde juridische kennis voor de groene 

energietransitie.  

• Forse uitbreiding van het aantal studiecoördinatoren. Ontzettend veel studenten 

krijgen ergens tijdens hun studietijd te maken met serieuze problemen. Er zijn meer 

middelen van de faculteit nodig om hiermee te helpen. Daarom pleit LVS voor een 

forse uitbreiding van het aantal studiecoördinatoren van 4 naar 10. Hierdoor kunnen 

studiecoördinatoren studenten persoonlijker begeleiden en op verschillende 

momenten in de studie met elke student even een gesprekje te voeren om te checken 

hoe het gaat en waar tegenaan gelopen wordt.  

• Twee mentoren per tutorgroep. Om laagdrempelige hulp voor eerstejaars zo 

toegankelijk mogelijk te maken pleit LVS voor twee mentoren per tutorgroep, zo 

kunnen eerstejaars makkelijk terecht bij een medestudent en houden we de 

werklading voor mentoren beperkt.  

• Aanpakken van te lange wachtlijsten voor studentenpsychologen. Het is 

belangrijk dat iedere student snel terecht kan als zij/hij hulp nodig heeft. De huidige 

lange wachtlijsten zijn dan ook onacceptabel en er moet flink geïnvesteerd worden in 

het aanpakken hiervan.  
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Op de Faculteit Sociale Wetenschappen willen wij zorgen voor: 

• Verlengen openingstijden kantine. De kantine in het Pieter de la Court gebouw 

moet langer open blijven, zodat je aan het eind van de middag nog steeds eten kan 

halen. Ook moet er meer keuze in warme maaltijden in het restaurant komen, zodat 

je ook een warme maaltijd als lunch kunt nemen. 

• Verplaatsen magnetron. De magnetron in het Pieter de la Court gebouw moet buiten 

de kantine worden geplaatst, zodat je ook ’s avonds maaltijden kunt opwarmen, 

bijvoorbeeld als je met je studievereniging vergadert. 

• Verlengen openingstijden bibliotheek. De openingstijden van de bibliotheek zijn 

op het moment te krap, in de avonduren vallen er daardoor veel studieplekken weg. 

Daarom moet de bibliotheek langer open blijven. 

• Herinrichten kelder. Studenten vinden de kelder geen fijne plek om te studeren. 

Daarom moet deze anders worden ingericht, om zo betere en aangenamere 

studieplekken en een betere meditatieruimte te realiseren. 

• Promoten gebruik online aantekeningen. Om onnodig papierverbruik tegen te 

gaan, moet het programma voor online aantekeningen bekender worden bij studenten. 

Met dit programma kun je je aantekeningen online markeren en overzichtelijk 

ordenen, zonder dat je hier stapels papier voor hoeft te printen 

• Duurzaam gebruik kantine. Niet alleen broodjes, maar ook soep die overblijft na 

het sluiten van de kantine moet worden verkocht in het café. Verder moet het gebruik 

van plastic wegwerpbestek worden afgeschaft. 

• Afstemmen cum laude eisen. De eisen voor het cum laude afstuderen moeten 

binnen de faculteit gelijk worden getrokken, om zo ongelijkheid tegen te gaan. 

• Betere voorlichting popcorner. Eerstejaarsstudenten moeten beter worden 

voorgelicht over de faciliteiten van de popcorner, omdat veel studenten niet weten dat 

deze bestaat of wat deze precies aanbiedt. 

• Verbreden activiteiten career services. Het aanbod van evenementen van career 

services kan soms beter worden toegespitst op de behoeften van studenten van 

kleinere studies op de faculteit 

• Sterk verbeteren beschikbaarheid studentenpsychologen. De beschikbaarheid 

van studentenpsychologen moet sterk worden verbeterd. Op het moment moet je 

soms maanden wachten voor je een afspraak kan maken, terwijl studenten zo snel 

mogelijk geholpen moeten worden. 
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Op de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen maken wij ons 

sterk voor: 

• Opnemen colleges. De procedure voor het opnemen van colleges moet worden 

verbeterd, aarbij de mogelijkheid tot opnemen voor alle colleges beschikbaar moet 

worden gesteld. 
 

• Meer vrijheid in keuzeruimte. Om studenten meer vrijheid te geven binnen het 

curriculum, zouden studenten in plaats van keuzevakken ook massive open online 

courses (MOOCs) voor studiepunten moeten kunnen volgen. Ook moet het volgen van 

een minor aantrekkelijker worden gemaakt, verplichte vakken zouden niet in dezelfde 

periode als een minor aangeboden moeten worden. 
 

• Vergroten aantal plekken in kantines. Door de sluiting van het restaurant in het 

Gorlaeus is alleen het restaurant in het Huygens nog beschikbaar voor studenten, 

waardoor er te weinig plekken in de kantine zijn. Om dit op te lossen moet of het 

aanbod van het restaurant in het nieuwe Gorlaeus worden vergroot, of moeten er meer 

plekken komen in de kantine van het Huygensgebouw. 
 

• Verbeteren beschikbaarheid projectruimtes. Omdat er weinig kantoorruimte 

meer beschikbaar is, kunnen studenten bij projecten vaak geen projectruimte meer 

krijgen. Bij de inrichting van de nieuwe gebouwen moet hier rekening mee gehouden 

worden. 
 

• Betere voorlichting over arbeidsmarkt. Aanstaand studenten en studenten beter 

voorlichten over arbeidsmarktperspectieven, buiten het carrièrepad binnen de 

universiteit van onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld door carrièremiddagen meer vanuit 

Career Services te organiseren, in plaats van alleen door de studieverenigingen. 
 

• Student-leden in instituutsbesturen. Om het studentenperspectief beter bij de 

invulling van het onderwijs te betrekken, zou elk instituutsbestuur uitgebreid moeten 

worden met een student-lid. 
 

• Verbeteren zichtbaarheid medezeggenschap. De zichtbaarheid van de 

faculteitsraad moet worden verbeterd, om zo studenten beter te informeren over wat 

er speelt op de faculteit. 
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