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IVoor u ligt het verkiezingsprogramma voor Lijst SHAPE/Ouranos voor de verkiezingen
van de Universiteitsraad voor het academisch jaar 2020-2021. Wij zijn een jonge
samenwerking van gepassioneerde en gekwalificeerde kandidaten met eerdere
ervaring in leiderschap en/of studentenvertegenwoordiging om ons een sterke positie
in de Universiteitsraad te geven. Dit moedigt ons aan om een daadwerkelijke impact te
maken door correct en effectief samen te werken in zaken die er echt toe doen.
Voordat we dieper ingaan op de specifieke thema's van ons programma, willen we jullie
graag uitleggen wat de Universiteitsraad is en wat haar rechten en plichten zijn. Deze
vorm van participatie wordt geregeld door de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW)  Dit betekent dat de Universiteit Maastricht één
Universiteitsraad op centraal of universitair niveau heeft en een Faculteitsraad voor
elk van de zes faculteiten. Elk van deze raden heeft leden die gekozen zijn door zowel
studenten als personeelsleden, in een 50/50-afdeling. 
 
De taken van de Universiteitsraad zijn geformuleerd in de WHW: 'De raad streeft naar
vermogen naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de
universiteit. In het algemeen waakt de raad over elke vorm van discriminatie binnen
de universiteit en bevordert hij in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen
en vrouwen, alsmede de inclusie van personen met een handicap of chronische ziekte
en personen met een migratieachtergrond.  (WWW. ART. 9.32.3 - 4)
 
Juridisch gezien heeft de universiteitsraad verschillende rechten, met name het
instemmingsrecht, het adviesrecht, het recht op informatie en het initiatiefrecht.
 
Dit programma is een leidraad voor het uitoefenen van deze rechten. Het dient als
kader voor het doen van eigen voorstellen, maar ook als leidraad bij het beoordelen
van voorstellen van het College van Bestuur. Met uw stem doen we ons best om de
volgende thema's te verbeteren:
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Studeren is een van de mooiste periodes van je leven. Daarom is het uitermate belangrijk dat je deze
periode als prettig en plezierig ervaart. SHAPE/Ouranos maakt zich hard voor het welzijn van
studenten. De juiste omgeving en ondersteuning spelen daarbij een grote rol. Advies van verschillende
adviesorganen moet snel en kundig worden gegeven, je omgeving moet er een zijn waarop je kunt
terugvallen en catering moet een goede prijs-kwaliteit verhouding hebben.
 
Studentpsychologen en studie-adviseringIng
 de gehele maatschappij is er veel aandacht voor het mentale welzijn, zo ook op onze
universiteit.   Helaas heerst er onder studenten een taboe omtrent het krijgen van
psychologische hulp of het bezoeken van een studieadviseur. Studenten zitten in een periode in
hun leven waarin er veel veranderd en er ook veel van ze verwacht wordt. Het is dus zeker niet
vreemd dat veel van ons gedurende de studietijd wat meer begeleiding nodig hebben. Wij
geloven dat het essentieel is dat hiervoor universiteit brede campagnes worden opgezet om
het makkelijker te maken om het hier onderling over te hebben en hulp te vinden.
Belangrijk hierbij is dat de drempel om een individueel gesprek of een workshop te bezoeken te
verlagen en dit regelmatiger promoten onder studenten. Momenteel biedt de universiteit een
uitgebreid pakket aan. Deze zou uitgebreid moeten worden met het aannemen van meer
studentpsychologen en studieadviseurs om de wachttijd voor een intakegesprek aanzienlijk te
verlagen en om het ontwikkelen van meer workshops te faciliteren. Ook zouden er voor
studenten met stages meer opties moeten komen om online of telefonisch hulp te krijgen.
 
Employability
Een groot deel van onze medestudenten zal na het afstuderen werken in een voor hen niet-
vertrouwde omgeving. Het is daarom hartstikke belangrijk om te weten wat al je opties zijn na
het behalen van je diploma. Door middel van stages krijgen studenten meer inzicht in een
bepaald beroepsveld. Soms is de manier waarop de stage geregeld moet worden erg omslachtig
en weten studenten niet goed waar ze aan toe zijn. Daarnaast biedt de stage enkel inzicht in één
bepaald beroepsveld. Het inzetten van een breder employability programma binnen de
studie, biedt studenten meer perspectief en inzicht in hun toekomst. Daarbij kunnen er
workshops en samenwerkingen worden aangeboden door diverse werkgevers.
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Gemeenschapsgevoel
De faculteitsgebouwen van de UM zijn verspreid door de hele stad en de regio waardoor
wij geen echte universiteitscampus hebben en veel studenten dit ‘campus gevoel’ ook
missen. Vooral op Randwyck is er een gemis aan horeca en winkelmogelijkheden waardoor
veel studenten de faculteit na hun onderwijs verlaten en het centrum intrekken. Een aantal
manieren om het daar aantrekkelijker voor studenten te maken is het openen van een
faculteitskroeg voor zowel studenten, personeel als de wijkinwoners, gerund door de
studieverenigingen op de faculteiten in de buurt. Maastricht University is de jongste en
meest internationale universiteit van Nederland. Helaas zijn er nog te veel studenten die
het gevoel hebben zich niet helemaal thuis te voelen en/of zich alleen geaccepteerd te
voelen door andere internationale studenten. Dit vinden wij onacceptabel. Als
internationale universiteit zouden we meer moeten investeren in het verbeteren van het
woon- en studieplezier van al onze studenten. Ook voor de niet-internationale studenten
zou een intensievere omgang met internationale studenten tot een verrijking van hun
studententijd kunnen leiden door het leren over verschillende culturen en mensen.Verder
is het ook belangrijk om aan de band tussen de (studenten van de) universiteit en de
lokale bevolking te blijven werken. In sommige wijken ervaren zij overlast van de
studenten en in andere gevallen worden de belangen van de studenten tekortgedaan. Wij
geloven dat het werken aan deze band voor beide partijen veel moois zou kunnen
opleveren. Als universiteitsraad zouden we hiervoor meer contact willen hebben met
studentenorganisaties in Maastricht die hier meer mee bezig zijn om samen onze krachten
te bundelen.
 
Catering
Studenten geven al jaren aan dat de prijzen te hoog zijn, de kwaliteit te laag is en er
te weinig aandacht is voor diverse en gezonde voeding. Bij het kiezen van de nieuwe
cateraar is het essentieel dat al deze punten worden meegenomen. Denk hierbij aan een
groter aanbod aan vegetarisch/vegan/halal/kosher/etc. eten en drinken. Verder vinden wij
dat de universiteit ook de verantwoordelijkheid draagt om studenten en personeel een
ruim aanbod aan gezond eten aan te bieden. Zoals eerder benoemd is de universiteit
een van de belangrijkste spelers wat betreft het maatschappelijk belang. Wij zouden dan
ook graag zien dat er goede richtlijnen worden gemaakt over de verspilling van voedsel
en aan het einde van de dag het overgebleven voedsel goedkoper aan te bieden en de
rest aan de voedselbank te doneren.
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Anno 2020 is de digitalisering van het onderwijs geen toekomstmuziek meer en zitten we er midden
in. Ook Universiteit Maastricht zal mee moeten gaan in de golf van het online-onderwijs.
SHAPE/Ouranos is van mening dat dit kan op verschillende vlakken. Denk hierbij aan het digitaal
toetsen, het opnemen van colleges, een uitbreiding van de online UB en het aanbieden van E-
learnings. Het doorvoeren van digitalisering in het onderwijs zal naast het meegaan met de tijd ook
zorgen voor een meer duurzame universiteit. 
 
Colleges en digitalisering
Het opnemen van fysieke colleges moet meer regel worden dan uitzondering. In tijden als
deze moet onderwijs niet enkel meer fysiek worden aangeboden. Een opname van een college
draagt hier aanzienlijk aan bij. Wetende dat je een college kan herbekijken, zorgt ervoor dat er
op een andere manier notities worden genomen en zodoende blijft er meer tijd over voor
interactie, wat het meester worden van de kennis dan weer ten goede komt. Tevens is het van
belang dat de slides van een college een dag van tevoren op het studentenportaal worden
geplaatst. Op deze manier kunnen studenten actiever bijdragen tijdens het college, wat
het leereffect vergroot. Tevens hoeven op deze manier geen hele slides meer te worden
overgenomen, maar kan de student gemakkelijk aantekeningen maken bij de slides zelf, om zo
de eigen (digitale) leerstof te creëren. Het digitale onderwijs kan ook worden gebruikt door
voorafgaand aan het college video’s online te publiceren over de lesstof, zodat studenten
zich al kunnen voorbereiden op de stof en de docent in de collegezaal gerichter kan ingaan op
de moeilijkere aspecten en vragen. Op deze wijze kan de docent efficiënter lesgeven en
voorafgaand aan het college zijn eigen lesstof samenstellen zodat hij in volle overtuiging en
zonder onzekerheid door een eventuele taalbarrière de lesstof kan aanbieden. Daarnaast zien
wij in digitalisering en het geven van online onderwijs nog een bijkomend voordeel. Studenten
kunnen zo gemakkelijker hun onderwijs en nevenactiviteiten naast elkaar combineren.
 
Digitaal toetsen
Zoals de Universiteit afgelopen weken zelf heeft aangetoond, is digitaal toetsen binnen
handbereik. Door digitalisering van toetsing hoeft de Universiteit niet langer gebonden te zijn
aan de toetsmomenten in het MECC. De eerste stap is hierin reeds gezet door het digitaal
afnemen van toetsen in het MECC, maar er zijn meer mogelijkheden. Mogelijkheden die 
 SHAPE/Ouranos met plezier samen met hen verder exploreren. De voordelen die wij in
digitale toetsing zien zijn onder andere dat het afnemen van deze toetsen logistiek makkelijker
is, minder tijd kost en er daarnaast ook een flexibelere roostering plaats kan vinden.
Daarnaast is op deze manier is ook toetsing mogelijk bij studenten die zich door stage of
uitwisseling in het buitenland bevinden. Indien er sprake is van toetsing op afstand dient dit
alles natuurlijk te gebeuren met gebruik van onomstreden surveillance mogelijkheden.
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Online UB
SHAPE/Ouranos is van mening dat de online UB omgeving kan worden uitgebreid. Deze vorm
van digitalisering kan ervoor zorgen dat er vanuit thuis gemakkelijker onderwijs kan worden
voorbereid, bredere stof binnen handbereik is om de kennis uit te diepen en ook onderzoek
kan worden gedaan. Wij doelen hiermee op een zogenaamd Digital Book Platform waarbij
artikelen en boeken “full text” kunnen worden ingezien zonder moeilijke processen, eindeloze
downloads of kostelijke verrassingen. Daarnaast zouden wij het mooi vinden indien er een
mogelijkheid wordt ontwikkeld waarbij secties van deze full text in pdf ook kunnen worden
afgedrukt. In het kader van sustainability is het wenselijk dat hier dan natuurlijk ook een
maximum aantal pagina’s aan wordt gekoppeld.
 
Kennisclips en E-learnings 
Door het online doorlopen van een bepaalde E-learning module kan leerstof op een
interactieve wijze eigen gemaakt worden, waarbij de student daarenboven zelf het tempo
bepaalt. Kennisclips kunnen dienen als een snelle introductie in de stof voorafgaand op een
(werk)college of training. E-learnings kunnen diepgang creëren, ingezet worden als
oefenmateriaal om stof beter onder de knie te krijgen én als zelf-toetsings-mechanisme. De
mogelijkheden zijn eindeloos en passen perfect binnen de PGO-aard van onze Universiteit. Er
bestaan al samenwerkingsverbanden tussen Maastricht University en andere universiteiten
waardoor deze E-learnings al in bepaalde mate worden aangeboden. Wij zien deze
samenwerkingen graag verbreden en ondersteunen graag in het uitbreiden van de reeds
beschikbare E-learnings met nieuwe onderwerpen. Daarnaast zien wij heil in het openzetten
van de vakken die wij binnen UM aanbieden aan de rest van het digitale web. Zo kan er een
open platform worden gecreëerd waar studenten van over de hele wereld kunnen profiteren.
DIt kan zorgen voor een ontwikkeling op zowel  academisch niveau en op persoonlijk vlak.
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Als studenten van Universiteit Maastricht staan wij midden in de maatschappij. In deze tijd waarin er steeds
meer wordt gevraagd naar ervaring en vaardigheden vindt SHAPE/Ouranos het van groot belang dat de
universiteit mogelijkheden biedt tot verdere ontwikkeling van de student. De focus moet niet enkel meer
liggen op het behalen van het diploma in een bepaalde sector. Wij denken dat de Universiteit op de volgende
manieren kan bijdragen aan deze ontwikkeling; het volgen van vakken aan andere faculteiten, het promoten
van extracurriculaire activiteiten, het goedkoper aanbieden van taalcursussen en het opstellen van een
portfolio waarin de competenties van de student worden bijgehouden.
 
Vakken volgen aan een andere faculteit
SHAPE/Ouranos is van mening dat er binnen de Universiteit Maastricht een omgeving moet ontstaan
waarin het makkelijker en transparanter is om vakken te volgen aan andere faculteiten. We
leven namelijk in een tijd waarin er van de student wordt verwacht dat zij kennis hebben van
meerdere disciplines. Deze kennis in andere disciplines kan worden vergaard als Universiteit
Maastricht zich inzet om deze samenwerking tussen de faculteiten te bewerkstelligen.
SHAPE/Ouranos is bereid om samen met Universiteit Maastricht te kijken naar welke mogelijkheden
er bestaan op dit vlak.
 
Promoten van extracurriculaire activiteiten
Studeren is meer dan enkel onderwijs volgen, het is een periode van ontwikkeling. Universiteit
Maastricht moet deze persoonlijke ontwikkeling bemoedigen. Nevenactiviteiten zoals het lid zijn
van een medezeggenschapsraad of het draaien van een bestuursjaar moeten goed kunnen naast een
studie. SHAPE/Ouranos is van mening dat de Universiteit deze nevenactiviteiten moet steunen. Deze
steun kan onder andere door een versoepeling van omroostering indien studie en nevenactiviteiten
in het gedrang komen. Dit sluit naar onze mening ook aan bij de visie die Universiteit Maastricht heeft,
namelijk dat iedere student instaat voor zijn of haar eigen leerpad. Niet alleen denken we dat
nevenactiviteiten zoals een bestuursjaar of vakken volgen aan een andere faculteit gesteund moet
worden, ook moet er ruimte en de mogelijkheid zijn voor een student om twee studies te volgen.
Het is van belang dat hier een onderscheid wordt gemaakt tussen het doen van nevenactiviteiten en
het doen van nevenactiviteiten die aansluiten bij de studie. SHAPE/Ouranos wil zich hard maken voor
deze eerste soort nevenactiviteiten waarbij ervaring kan worden opgedaan die verder reikt dan de
studie alleen.
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Language Centre
Maastricht University biedt door middel van het Language Centre kwalitatief goede
taalcursussen aan. SHAPE/Ouranos is echter van mening dat deze cursussen goedkoper
moeten worden aangeboden zodat de drempel om een cursus te volgen wordt verlaagd. Graag
denkt SHAPE/Ouranos mee over de mogelijkheden die er op dit gebied bestaan.
 
Database competentieontwikkeling
Gedurende de studententijd is de student voortdurend bezig met het ontwikkelen en
verbeteren van competenties. SHAPE/Ouranos zou graag willen zien dat deze competenties
worden gebundeld in een portfolio zodat de student en een eventuele werkgever in een
oogopslag op de hoogte is van zijn of haar competenties. Bij een aantal studies binnen de
universiteit wordt er al gewerkt met een portfolio waarin de verschillende competenties worden
onderbouwd. Echter zouden wij dit breder willen trekken. Hier bedoelen we mee dat we in dit
portfolio niet alleen de competenties willen meenemen die studie gerelateerd worden behaald,
maar dat een portfolio ook een afspiegeling is van welke andere interesses/ ervaringen een
student heeft. Naar onze mening dragen functies of taken buiten de studie ook voor een groot
deel bij aan je competentieontwikkeling.
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Wij zijn van mening dat het contact tussen de studenten en de universiteits- en
faculteitsraden niet alleen tijdens de verkiezingen moet plaatsvinden. De raden moeten
zichtbaarder zijn en het hele jaar door voor alle studenten toegankelijk zijn.
SHAPE/Ouranos is van mening dat er meer momenten in het jaar moeten komen om alle
studenten in staat te stellen hun stem te laten horen. Om dit te bevorderen willen we
evenementen of acties opzetten zodat de studentenvertegenwoordigers de studenten
actief kunnen informeren over hun werk en de meningen van de studenten kunnen
verzamelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de eerstejaarsstudenten vanaf het
begin worden geïnformeerd over het bestaan van de medezeggenschapsraden en weten
hoe ze met hen in contact kunnen komen. Een voorbeeld hiervan is minimaal één
universitaire dag rond studentenbetrokkenheid en het verzamelen van de meningen
van studenten. Het organiseren van deze evenementen zal bijdragen aan het
transparanter en toegankelijker maken van de studentenvertegenwoordiging.
 


