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Instemmingsrecht met betrekking tot het faculteitsreglement en de onderwijs- en
examenregeling (OER).
Inlichtingenrecht  ten aanzien van alle informatie die naar redelijkheid en billijkheid
noodzakelijk zijn voor onze taakvervulling. waar mogelijk zullen wij de bij ons bekende
informatie met jullie delen.
Initiatiefrecht met betrekking tot alle onderwerpen die de faculteit raken: namens
de studenten kunnen wij voorstellen doen aan het faculteitsbestuur en standpunten
kenbaar maken. Het faculteitsbestuur heeft echter ook de vrijheid om alternatieve
keuzes te maken. 

Welzijn van studenten 
Employability
Gebouw en gemeenschapsgevoel
Modern onderwijs
Transparantie

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van Lijst Ouranos voor de Faculteitsraadverkiezing
voor het academisch jaar 2020-2021. Voordat we ingaan op de specifieke thema’s van
ons programma, hechten wij er waarde aan om jullie eerst uitleg te geven over de
werkzaamheden van de Faculteitsraad. De instelling van deze vorm
van medezeggenschap is geregeld bij de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Dat manifesteert zich in een Universiteitsraad op centraal niveau en
daarnaast heeft iedere faculteit een eigen raad bestaande uit studenten en personeel.
Wettelijk heeft de Faculteitsraad een:
 

 
Dit programma is leidend bij de uitoefening van genoemde rechten. Het is primair
onze visie op de faculteit en vormt het kader voor onze eigen voorstellen en
waarmee wij voorstellen van het faculteitsbestuur zullen beoordelen. Met jouw
stem maken wij ons hard voor de volgende thema’s:
 



STUDENTEN
WELZIJN
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Betere promotie van diensten Zoals de studentpsychologen en studieadviseurs,
zodat de studenten deze diensten beter en sneller kunnen vinden en er gebruik van

Een uniform en online systeem voor deze diensten Studenten moeten
gemakkelijker een afspraak kunnen plannen. De weg naar deze diensten is moeilijk te
vinden.  Het systeem om een  afspraak te kunnen maken bij de adviseur of psycholoog
is onbekend en de wachttijden zijn lang.     
Meer mogelijkheden tot omroostering Studenten moeten worden  gestimuleerd
om zich buiten de universiteit te kunnen ontplooien. Veel studenten hebben extra
vakken of willen zich, bijvoorbeeld middels elevant vrijwilligerswerk, ontplooien buiten
de faciliteiten van de faculteit. Met soepelere mogelijkheden voor omroostering krijgen
studenten meer ruimte hiervoor. Het creëren van een systeem waarbij studenten meer
flexibiliteit hebben om de dag en het uur van hun lessen te kiezen, zou hen helpen om
effectiever te worden en om meer te kunnen doen tijdens hun studie.
Grotere, transparante en up-to-date database met stages en
werkstudentschappen Het vinden van een stage en werkstudentschappen is op 
 zichzelf niet eenvoudig. Lijst Ouranos stelt voor dat de stagecoördinatoren 
 samenwerken met de verenigingen die aan de faculteit verbonden zijn, om zo  een
groter beeld te krijgen van de mogelijke stages en werkstudentschappen.

Het welzijn van de studenten is voor de Lijst Ouranos enorm belangrijk. Wij vinden dat er
een mooie balans moet zijn tussen de ‘studeerbaarheid’ van de programma’s en verdere
ontplooiingsmogelijkheden van de studenten en dat de studenten begeleiding kunnen
krijgen wanneer zij die nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de
studenten in Nederland een ongezonde hoeveelheid stress ervaart, door druk vanuit
verschillende kanten. Lijst Ouranos wil hier iets aan doen. Aan de universiteit en faculteit
zijn diensten verbonden als mentoren, studieadviseurs en studentpsychologen die kunnen
bijdragen aan het verbeteren van het studentenwelzijn. Op deze diensten heerst vaak een
taboe en Lijst Ouranos wil de drempel verlagen om gebruik te maken van deze diensten.
Daarom heeft Lijst Ouranos een aantal concrete voorstellen voor het komende
academische jaar:
 

     kunnen maken. Nu zijn veel studenten die niet weten dat er verschillende
     studieadviseurs of psychologen zijn, of hoe ze deze kunnen bereiken. Om
     studenten die dit nodig hebben een hand te kunnen bieden, dienen deze
     diensten beter worden gepromoot.

 



Het aanbieden van meer praktische buitenschoolse cursussen
Het verwerven van praktische kennis tijdens je studie is een van de
grootste voordelen die je kunt hebben tegen de tijd dat je je diploma
hebt behaald. Het is ook belangrijk, dat door de snelle globalisering, het
verwerven van kennis in meer dan één vakgebied de sleutel kan zijn voor
het begin van je carrière in het juridische vakgebied. Door samen te
werken met de andere faculteiten en interdisciplinaire cursussen aan te
bieden, krijgen studenten de kans om nieuwe interesses te ontdekken en
hun kennis te verdiepen.
Het verbeteren van de communicatie tussen de studenten en de
mogelijkheden die de faculteit te bieden heeft Er worden wekelijks
veel colleges aangeboden door hoogleraren over diverse interessante
onderwerpen op de faculteit. maar door het gebrek aan voldoende
communicatie binnen de faculteit horen de meeste studenten daar niet
over. Dit kan worden opgelost door een rooster te maken waarin alle
buitenschoolse activiteiten die plaatsvinden zijn opgenomen en dit op
het Studentenportaal te plaatsen.

Studeren aan de rechtenfaculteit betekent niet dat je enkel hier bent voor
het behalen van je diploma. De concurrentie op dit gebied is groter dan ooit
tevoren. De gemakkelijkste manier om je te onderscheiden van andere
rechtenstudenten over de hele wereld is door je kennis te bevorderen
buiten het bijwonen van je verplichte lessen. Lijst Ouranos zal zich inzetten
voor het creëren van een omgeving in de faculteit waar meer
buitenschoolse activiteiten worden aangeboden, maar ook geadverteerd op
een meer zichtbare manier dan voorheen, zodat iedere student die extra
vaardigheden wil verwerven en zijn inzetbaarheid na het afstuderen wil
vergroten, de kans krijgt om dit te doen. We willen er ook voor zorgen dat
de faculteit je alle nodige middelen ter beschikking stellen om je studie af te
ronden, zodat je eigen succes alleen van jou afhangt.  
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GEBOUW EN
GEMEENSCHAPSGEVOEL
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Gezonde catering met een goede prijs-kwaliteitverhouding Aanvullingen op
het huidige assortiment zouden salades of yoghurt met muesli en fruit kunnen zijn.
Vaak is het ook niet duidelijk wat er precies verkrijgbaar is: een menu zou handig
zijn. 
Organiseren van activiteiten voor studenten en personeel De Faculty Drinks
zijn in het verleden erg populair gebleken onder zowel studenten als personeel van
de faculteit. Lijst Ouranos wil deze activiteit terugbrengen en periodiek organiseren.
De Faculty Drinks zorgen voor meer binding en groepsgevoel op de faculteit op een
informele manier. Indien mogelijk zou naast de tuin ook de common room in het
gebouw op de Kapoenstraat ingezet kunnen worden. Lijst Ouranos zal vanuit JFV
Ouranos zorgen voor een aantal enthousiastelingen die kunnen helpen met de
organisatie. 
Meer studieplekken op de faculteit De hoeveelheid aan studieplekken op de
faculteit is beperkt. De Coffee Corner kent een aantal studieplekken, maar wordt
naast studeren tevens gebruikt als cafetaria en als plek om van tijd tot tijd borrels te
houden. Lijst Ouranos wil daarom (meer) aparte studieplekken op de faculteit waar
studenten ook écht kunnen studeren. 
Terugbrengen van de watervoorziening Lijst Ouranos pleit voor een
mogelijkheid om, met eigen flesjes en dus zonder plastic bekertjes, water te kunnen
tappen op de faculteit. Het liefste door middel van een duurzame watervoorziening,
net zoals in de bibliotheek. 
Meer faciliteiten in de faculteitstuin De faculteit wordt gekenmerkt door haar
prachtige tuin. Op het moment dat het zonnig begint te worden, moeten er dan ook
genoeg tafels en stoelen aanwezig zijn om zoveel mogelijk studenten een plek te
geven. 
Meer aantrekkelijke aankleding van de ruimtes Het moet uitnodigen om meer
te doen dan alleen studeren op de faculteit. Dit draagt bij aan het groepsgevoel van
de faculteit.

In de huidige tijden van de coronacrisis zijn er veel studenten die staan te popelen om
erop uit te kunnen en terug onder hun medestudenten te kunnen komen. Dit is het
ideale moment om het groepsgevoel op de faculteit te vergroten. Lijst Ouranos wil
hiervoor onder andere zorgen door op regelmatige basis activiteiten voor studenten
en personeel te organiseren. Daarnaast willen wij studieplekken die losstaan van de
multifunctionele Coffee Corner. De faculteit heeft al een aantal waardevolle stappen
gezet, die Lijst Ouranos volgend jaar vol enthousiasme wil voortzetten en uitbreiden:
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Mogelijkheden voor online educatie De digitale omgeving kan beter ingezet
worden om studenten te helpen, denk hierbij aan het plaatsen van filmpjes omtrent
de (ingewikkelde) onderwijsstof of het gebruiken van E-learnings. Indien studenten
toegang hebben tot meer stof om hun kennis uit te breiden, zal dit uiteraard leiden
tot beter begrip van de onderwijsstof. Tevens zijn wij van mening dat de opname
van colleges verplicht moet worden en dat de slides gepubliceerd dienen te worden
voordat het college aanvangt. Op deze manier hebben studenten ook thuis toegang
tot de stof die tijdens fysieke colleges wordt behandeld en kunnen studenten tijdens
colleges beter aantekeningen maken. 
Gebruik van laptops Laptops zijn een onmisbaar onderdeel van modern
onderwijs. Lijst Ouranos is van mening dat het aan de studenten is om te bepalen of
hun laptops worden gebruikt, niet aan de blokcoördinatoren. 
Impact van het nieuw bachelor programma Ook voor studenten die
eerstejaarsvakken niet hebben gehaald, moeten volgend jaar adequate
voorzieningen worden getroffen.  De digitale leeromgeving zou hier zeker een rol in
kunnen spelen. 

Goed onderwijs, is modern onderwijs! Lijst Ouranos is een voorstander van
digitalisering van het onderwijs die studenten ten goede komt. Alhoewel wij van mening
zijn dat fysiek onderwijs de norm moet blijven, verdienen studenten het om zo veel
mogelijk (digitale) tools tot hun beschikking te hebben. Digitalisering van bepaalde
onderdelen van ons onderwijs, zal de student ten goede komen. Het is dan ook
belangrijk om te onderzoeken welke onderdelen kunnen worden verbeterd en om er
ook voor te zorgen dat aanpassingen worden geïmplementeerd. 
 

 
 
 
 
 

Ben je het eens met ons verkiezingsplan? 

Stem Lijst Ouranos tijdens de verkiezingsweek tussen 25 en 28 mei 



Periodiek georganiseerde algemene vergaderingen voor alle
rechtenstudenten Voor een goede vertegenwoordiging is student-input nodig. Dit
hopen we te bereiken door het creëren van een aanspreekpunt voor studenten en
door het periodiek organiseren van bijeenkomsten voor alle studenten. 
Het bespreken van onderwerpen en het beantwoorden van vragen van
studenten Het gehele jaar door willen wij als Lijst Ouranos bereikbaar zijn voor de
studenten aan de faculteit. 
Het creëren van een toegankelijk contactpunt voor studenten gedurende
het hele jaar In het streven naar transparantie door het bereiken van een meer
zichtbare en toegankelijke faculteitsraad, zal Ouranos zich inzetten voor het creëren
van transparantie. 

Het contact tussen de studenten en de faculteitsraad vindt alleen plaats tijdens de
verkiezingen. De faculteitsraad moet niet alleen zichtbaarder zijn, maar ook het hele
jaar door toegankelijk zijn voor de communicatie met de studenten. 
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