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Voorwoord 

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van Lijst Ouranos voor de Faculteitsraads- en 
Universiteitsraadsverkiezingen voor het academisch jaar 2019-2020. 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: 

● 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. 

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: 

● Welzijn van studenten 
● Employability  
● Gemeenschapsgevoel 
● Catering  
● Modern onderwijs  
● Transparantie  

 

Welzijn van studenten 
Het welzijn van studenten is erg belangrijk voor Lijst Ouranos: er moet een balans zijn tussen 
studeerbaarheid van de programma’s en externe ontplooiingsmogelijkheden voor studenten. We 
willen hier graag verdere stappen in zetten. Aan onze faculteit en universiteit zijn bijvoorbeeld 
studieadviseurs, studentenpsychologen en stagecoördinatoren verbonden. Deze diensten zijn voor 
een deel onbekend, maar er is ook vaak sprake van lange wachttijden of een omslachtig systeem om 
een afspraak te kunnen maken. Lijst Ouranos wilt komend jaar met een aantal concrete voorstellen 
aan de slag: 

● In kaart brengen waar de wachttijden aan te wijten zijn. Indien er sprake is van een 

personeelstekort, zal overwogen moeten worden om meer FTE’s vrij te maken.   

 

● Een uniform online-systeem voor alle diensten. Niet langer meer bellen naar de 

receptie om te kijken wanneer je op bezoek bij een studieadviseur mag.   

 



● Bovengenoemde diensten beter promoten zodat studenten de weg naar de 

studieadviseur, studentenpsycholoog of stagecoördinator weten te vinden. 

 

● Grotere, transparante en up-to-date database met stages en werkstudentschappen. 

Lijst Ouranos stelt voor dat de stagecoördinatoren hierin de samenwerking opzoeken 

met studieverenigingen die goede contacten onderhouden met advocatenkantoren.  

 

Employability  
Er zijn heel veel rechtenstudenten in Nederland. Het is daarom des te belangrijker dat jij je 
kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt. Lijst Ouranos kan jou daarbij helpen! Uiteraard zul je 
zelf aan de slag moeten om bijvoorbeeld een stage te vinden, maar de faculteit en universiteit 
kunnen ruimhartiger omgaan met extra-curriculaire activiteiten. Concreet hebben wij het 
volgende voor ogen: 
 

● Breng de soorten extra-curriculaire vakken in kaart en ontwikkel en communiceer 
het beleid actief. Het is een goede zaak dat studenten zich ook buiten de 
onderwijsgroepen en colleges ontplooien.  
 

● Verplichte opname van colleges. Gaat het ‘mis’, dan zorgt de lecturer voor een 
alternatieve opname. Vaak is de afwezigheid van een student bij een college geen 
onwil, maar spelen er meer factoren mee zoals reistijd, werk, vrijwilligerswerk et 
cetera. 
 

● Werk samen met andere faculteiten om interdisciplinaire vakken te ontwikkelen. Zo 
wordt de Maastrichtse rechtenstudent onderscheidend.  
 

● Verruim de gronden voor omroostering. Nee, het wordt niet “wij vragen, de 
roostermakers draaien”, maar als studenten bezig zijn met relevante extra-curriculaire 
activiteiten moeten we kijken wat mogelijk is.  

 

Catering, gebouw en groepsgevoel  
Lijst Ouranos pleit voor een ruimte waar studenten en personeel activiteiten kunnen 
organiseren. Dat draagt bij aan het groepsgevoel binnen de faculteit. Daarnaast willen we een 
integrale visie op de functies in het gebouw: de Coffee Corner doet momenteel dienst als 
studieruimte, cafetaria en plek waar van tijd tot tijd borrels georganiseerd worden. Met name 
de eerste en laatste functionaliteit gaan niet altijd even goed samen. De faculteit heeft hierin 
al eerste stappen gezet en dat waarderen wij zeer. Desalniettemin een aantal punten waar 
Lijst Ouranos volgend jaar mee aan de slag wil: 
 

● 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.  
 



● Een magnetron in het gebouw. Superhandig toch? Even je lunch of avondeten 
opwarmen. Uiteraard gratis! 

 

● Een kritische blik op de ruimtes in het gebouw. Lijst Ouranos wil (meer) aparte 
studieplekken, een multifunctionele cafetaria en een ruimte  waar studenten en 
personeel activiteiten kunnen organiseren. Uitbreiding van het gebouw (Kapoenstraat) 
creëert mogelijkheden.   
 

• Meer aantrekkelijke aankleding van de ruimtes. Het moet uitnodigen om meer te 

doen dan alleen studeren op de faculteit. Dat draagt bij aan het groepsgevoel binnen 

de faculteit. 

 

Modern onderwijs  
Waar studenten voorheen hun tentamen mochten houden moet het nu worden ingeleverd. Juist 
deze tentamens zijn van belang voor de studenten. Zo kan men het tentamen nog eens bekijken of 
doorgeven aan andere studenten zodat zij in de mogelijkheid zijn om de theorie te oefenen. Het 
kunnen oefenen is van  belang om de theorie te kunnen begrijpen, daarnaast geeft het een 
goede indruk van wat de student kan verwachten. Studenten moeten in de mogelijkheid worden 
gesteld om tentamens mee naar huis te nemen.  
 
Een ander opvallend feit is dat sinds kort steeds meer blokcoördinatoren ervoor kiezen om laptops en 
tablets te verbieden tijdens de onderwijsgroepen of zelfs de colleges. Deze maatregel, hoewel 
begrijpelijk, ervaren wij als zeer student-onvriendelijk. Veel studenten zijn gewend hun aantekeningen 
op een laptop of tablet te typen in plaats van deze te schrijven. Door plotsklaps over te moeten stappen 
op papier, komt de kwaliteit van die aantekeningen in het geding. Het is moeilijk de snelheid van 
onderwijsgroepen en colleges bij te houden op papier. Doordat er op sommige momenten misschien 
te weinig tijd is om volledige aantekeningen te maken, komen studenten tijdens de voorbereidingen 
voor het tentamen in de problemen omdat niet meer duidelijk is hoe een bepaald leerstuk precies in 
elkaar zat. Daarnaast wordt ook simpelweg de keuze van de student ingeperkt, wat niet gepast lijkt op 
een universiteit.  
Ook duurzaamheid is een reden om het niet eens te zijn met deze maatregel. Voorbereidingen van 
onderwijsgroepen en colleges moeten op papier worden meegenomen, waardoor 
hoogstwaarschijnlijk ook meer wordt geprint. Dit geldt ook voor jurisprudentie en eventuele 
aanvullende wetgeving. Al met al is bijna zeker dat het weren van laptops en tablets leidt tot meer 
gebruik van papier, wat ons inziens compleet indruist tegen het standpunt van de faculteit ten aanzien 
van duurzaamheid.  
Lijst Ouranos wil daarom proberen de invloed van de faculteitsraad te gebruiken om degenen die tot 
deze maatregelen komen aan te spreken op het feit dat het weren van laptops en tablets ons absoluut 
niet wenselijk lijkt. Lijst Ouranos wil:  
 

● Dat de student in de mogelijkheid wordt gesteld om tentamens mee naar huis te nemen.  
 

● Dat laptopgebruik in het onderwijs gehandhaafd blijft.  



 

Transparantie  
Gedurende voorgaande jaren is gebleken dat verreweg het meeste contact tussen student en 
faculteitsraad plaatsvindt tijdens de verkiezingsperiode. Wij zijn van mening dat dit beter kan. Zo 
hopen wij aankomend academisch jaar meer te kunnen communiceren met studenten, om zo 
waardevolle en actuele input te kunnen verzamelen. Dit kan op verschillende wijzen: via e-mail, 
social media of ouderwetse inloopuren. De vormgeving hiervan hangt af van de vraag van studenten 
naar dit contact. Lijst Ouranos is in ieder geval van plan deze wegen open te stellen, zodat studenten 
die input willen geven, dit ook kunnen doen. Wat lijst Ouranos wil bieden:  
 

● De mogelijkheid voor studenten om op een laagdrempelige manier aan Lijst Ouranos zijn of 
haar input te geven.  

 


