Lijst ACTIEF!
Lijst ACTIEF! zet zich in voor alle studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen
(FSW). Als Lijst ACTIEF! vinden wij het belangrijk dat de medezeggenschap van FSW
meer draagvlak krijgt onder de studenten van de FSW. Om dit te bereiken is het van
belang dat de medezeggenschap laagdrempelig en toegankelijk is voor alle
studenten. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de medezeggenschap met
enthousiasme en passie uitgevoerd wordt.
Lijst ACTIEF! is voortgekomen uit medezeggenschappers van de FSW. Dit maakt dat lijst
ACTIEF! al jarenlang ervaring heeft binnen de Faculteitsraad FSW. Hierdoor hebben wij
een goede band opgebouwd met de personeelsgeleding, het Faculteitsbestuur, de
Inspraak!
(overkoepelend
medezeggenschapsorgaan)
en
de verschillende
studieverenigingen van de FSW. Ook zijn wij goed op de hoogte van alles wat er speelt
binnen de faculteit. Door bij Lijst ACTIEF! te gaan kan je optimaal bijdragen aan lokale,
laagdrempelige medezeggenschap!

Standpunten

● Laagdrempelige en Transparante Medezeggenschap
Achterban
Door regelmatig aanwezig te zijn in de gebouwen van de Faculteit Sociale
Wetenschappen zijn wij duidelijk zichtbaar voor onze achterban. Door verschillende
bijeenkomsten te organiseren proberen wij om onze achterban zoveel mogelijk te
betrekken in de medezeggenschap. Daarbij vinden er regelmatig koffie-uurtjes plaats
op de kamers van studieverenigingen. Nu er ten tijde van de coronacrisis vooralsnog
geen mogelijkheden zijn tot fysieke bijeenkomsten, zullen we ons ACTIEF! inzetten voor
het online betrekken van onze achterban. We willen graag ACTIEF! aanwezig zijn voor
studenten, ook online.
Bekendheid van de Medezeggenschap
Lijst ACTIEF! ziet graag dat de bekendheid van de INSPRAAK!, het overkoepelende
orgaan van de medezeggenschap van de Faculteit Sociale Wetenschappen, vergroot
wordt. Op deze manier hopen wij dat meer mensen hun mening geven, zodat wij het
beleid van de faculteit kunnen verbeteren. Dit proberen wij te bereiken door zowel
binnen als buiten de Faculteit aanwezig te zijn bij bijeenkomsten.
● Studentvoorzieningen
Meer hoorcollege opnames
Door het instemmen met de Kwaliteitsafspraken heeft Lijst ACTIEF! in 2019- 2020 de
eerste stappen gezet naar het opnemen van alle hoorcolleges. Lijst ACTIEF! wil er dit
jaar naar streven dat hoorcolleges vaker opgenomen gaan worden. Studenten
hebben hierdoor op ieder moment toegang tot alle besproken stof. Dit zou voor betere
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studieresultaten kunnen zorgen, aangezien studenten hoorcolleges voor een tentamen
nogmaals kunnen raadplegen. Zelfs nu al het onderwijs online gegeven wordt, is het
niet vanzelfsprekend dat hoorcolleges opgenomen worden en beschikbaar blijven. Lijst
ACTIEF! wil er dus naar streven dat zowel online als in de collegezalen hoorcolleges
vaker opgenomen gaan worden.
Optimalisering van werkplekken
Lijst ACTIEF! ziet graag dat studieruimtes en landschappen worden aangepast op de
invoering van Bring Your Own Device (BYOD). Zo zien wij graag meer stopcontacten en
dienen studieruimtes en landschappen BYOD-vriendelijk ingericht te worden. Vooral in
de verwachte 1,5 meter maatschappij is dit van groot belang. Hoogstwaarschijnlijk
zullen minder studenten in één ruimte mogen studeren en zullen er problemen ontstaan
rondom studieruimte capaciteit en het delen van stopcontacten. Lijst ACTIEF! wil erop
toezien dat studenten, wanneer ze weer naar de faculteit mogen, voldoende
werkplekken en stopcontacten tot hun beschikking hebben.
Meer technologische kennis voor studenten en docenten
Nu steeds meer onderwijs online gegeven wordt, is kennis van technologische
voorzieningen erg belangrijk. Een tekort aan kennis hiervan kan zorgen voor problemen,
zoals tijdsverspilling en kwaliteitsvermindering. Om deze reden is het belangrijk ervoor te
zorgen dat zowel studenten als docenten op de hoogte zijn van de meest gebruikte
online programma’s en deze adequaat kunnen gebruiken.
Aanpassing aan de 1,5 meter maatschappij
Lijst ACTIEF! vindt het belangrijk dat ook ten tijde van de coronacrisis
studentvoorzieningen optimaal zijn. Wij zijn van mening dat toetsing vanuit huis op een
voor de student comfortabele manier dient te geschieden en niet op een
onacceptabele manier inbreuk mag maken op de privacy van de student. Wij willen
ons ervoor inzetten dat de coronacrisis studeren aan de FSW zo min mogelijk negatief
beïnvloedt, en dat de Faculteit zo adequaat mogelijk met de onvermijdelijke
maatregelen omgaat.
● Studentondersteuning
Meer bekendheid van ondersteunende functies voor studenten
Lijst ACTIEF! zou graag meer bekendheid van de ondersteunende functies voor
studenten willen zien, om zo de begeleiding van studenten te verbeteren. Onder deze
functies vallen bekendheid van het STIP, de tutoren, de studentenpsycholoog en de
studieadviseur. Ook lijken meer duidelijke richtlijnen voor studenten met psychische
problematiek een passend idee. Eveneens willen wij ons ervoor inzetten dat de
Faculteit ondersteuning biedt aan studenten die negatieve psychische gevolgen
ervaren door de coronacrisis. Op deze manier wil Lijst ACTIEF! ervoor zorgen dat
studenten hun studietijd zo goed mogelijk ervaren.
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Meer aandacht voor de optimalisering van het tutoraat voor de gehele faculteit
Lijst ACTIEF! wil graag zien dat alle studenten tijdens hun studietijd genoeg (individuele)
aandacht krijgen van hun tutor. Daarnaast wil Lijst ACTIEF! kijken hoe het tutoraat per
opleiding wordt vormgegeven en waar de sterktes en verbeterpunten liggen. Op deze
manier wil Lijst ACTIEF! een beter tutoraat voor alle studenten van de faculteit bereiken.
● Loopbaanoriëntatie
Meer aandacht voor loopbaanoriëntatie binnen en buiten het tutoraat
Een belangrijk onderdeel van het tutoraat is loopbaanoriëntatie. Voor studenten is het
echter nog niet altijd duidelijk wanneer zij bezig zijn met loopbaanoriëntatie. Ook is er
weerstand tegen loopbaanoriëntatie als verplicht onderdeel en hebben studenten,
naast de verplichte onderdelen, vaak geen idee wat zij zelf kunnen doen aan hun
loopbaanoriëntatie. Lijst ACTIEF! vindt het daarom erg belangrijk dat er binnen tutoraat
goede begeleiding wordt geboden voor de loopbaanoriëntatie van studenten.
De zichtbaarheid van de faciliteiten voor loopbaanoriëntatie vergroten
De studentgeleding van de Faculteitsraad 2018-2019 heeft onderzoek gedaan naar de
voorzieningen die onze faculteit biedt met betrekking tot loopbaanoriëntatie. Hieruit
bleek dat er voldoende voorzieningen zijn voor studenten, maar dat deze niet optimaal
gebruikt worden. Het grote probleem is de zichtbaarheid van de voorzieningen. Lijst
ACTIEF! wil hier, zowel binnen als buiten het tutoraat, graag verandering in brengen.
● Diversiteit en inclusie
Lijst ACTIEF! zet zich graag in voor optimalisering van het diversiteitsbeleid, waarbij
rekening gehouden wordt met alle mogelijke verschillende achtergronden, identiteiten
en beperkingen, en de van input van de studenten. Ook ziet Lijst ACTIEF! graag dat de
Universiteit Utrecht zich meer hard maakt voor iedereen in haar onderwijs en
organisatie, zodat iedereen zich veilig en welkom kan voelen.
Definitie
Diversiteit en inclusie moeten niet alleen gedefinieerd worden op basis van religie en
etniciteit, maar op basis van alle aspecten die deel uitmaken van de identiteit van
onze studenten. Het vergroten van diversiteit en het creëren van een inclusie-cultuur
moet niet alleen worden bereikt middels het werven van internationale studenten. Wij
willen het studeren aan onze Faculteit Sociale Wetenschappen zo toegankelijk mogelijk
maken voor iedere unieke student.
● Duurzaamheid
Lijst ACTIEF! wil graag dat duurzaamheid op de agenda van de Faculteit Sociale
Wetenschappen blijft staan. Gezamenlijk willen wij ervoor zorgen dat we aansluiten op
de behoeften van de huidige student, zonder dat toekomstige studenten hiervan de
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dupe worden. Denk hierbij aan het terugdringen van het gebruik van plastic bekers, het
in overleg gaan met studieverenigingen over duurzame initiatieven, het promoten van
de Green Office en het verschaffen van informatie. Hierdoor kan iedereen zijn steentje
bijdragen aan een groenere universiteit.
Kwaliteitsafspraken
Als Lijst ACTIEF! hebben wij veel input gegeven over de verdeling van de
kwaliteitsgelden en hebben wij ingestemd met de plannen die het Faculteitsbestuur
heeft gemaakt ten behoeve van de kwaliteitsafspraken. De komende jaren zal het
bedrag van de kwaliteitsgelden alleen maar toenemen en over drie jaar zullen er ook
weer nieuwe plannen gemaakt moeten worden over de verdeling van deze gelden.
Lijst ACTIEF! ziet er op toe dat de kwaliteitsafspraken worden nageleefd.
●

Stem 2 tot en met 4 juni op Lijst ACTIEF! via www.uu.nl/stem
Kandidatenlijst ACTIEF!
#1 Veronique Stokkers
#2 Daniël van den Heuvel
#3 Nadesja Fijn
#4 Nikki Stekelenburg
#5 Fabiënne Wachters
#6 Sofie Spierenburg
#7 Marjam Heshmatikhah
#8 Melanie Kamp
#9 Eline Wessels
#10 Benthe van Thuijl
#11 Anouk Rademaker
#12 Brigitte de Kok
#13 Daan Verkaik
#14 Daniëlle van der Sluis

Lijst ACTIEF! voor passievolle & toegankelijke medezeggenschap

