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Studentenvoorzieningen
Dit jaar wordt er met het jaarthema studentenvoorzieningen 
gefocust op het onderzoeken van de implementatie van flex-
studeren op onze faculteit. Hiermee wordt er gestreefd naar 
het verlagen van werkdruk voor studenten. Ook wordt er 
hierdoor meer ruimte gecreëerd voor extra curriculaire acti-
viteiten, zoals het doen van een bestuursjaar of het vertegen-
woordigen van een functie binnen de Inspraak!. Daarnaast 
kan dit mensen zoals mantelzorgers en topsporters tegemoet 
komen.

Inclusiviteit en toegankelijkheid
Als raad zijn wij dit jaar het nieuwe jaarthema “inclusiviteit 
en toegankelijkheid” gestart, omdat we het erg belangrijk vin-
den dat de universiteit voor iedereen een veilige plek is. Bin-
nen dit thema zijn wij onderdeel van een universiteitsbrede 
actiegroep om de meldprocedure rondom (seksueel) wange-
drag te verbeteren. Zo hopen we samen te werken aan een 
beter werk- en studeerklimaat op onze faculteit en universi-
teit! Daarnaast inventariseren wij momenteel samen met de 
Universiteit waar nog verbetering nodig is op het gebied van 
inclusiviteit en toegankelijkheid. 

Duurzaamheid
Binnen de faculteitsraad hebben wij duurzaamheid hoog in 
het vaandel. Zo kunnen we de aarde zo mooi mogelijk bewa-
ren voor onszelf en de volgende generaties. Wij hoopten dit 
jaar duurzame initiatieven te organiseren, zoals een kleding-
ruil of warmetruiendag. Helaas heeft corona op dit gebied 
ook roet in het eten gegooid. Mocht jij dus een geniaal idee 
hebben om de universiteit ook online te verduurzamen, dan 
horen we dat graag! Je kunt ons bereiken op sw-faculteits-
raadstudenten@uu.nl 

Vergroten Draagvlak
Transparantere medezeggenschapsstructuur, zowel binnen 
medezeggenschap als erbuiten. Om de medezeggenschap 
inzichtelijker te maken voor reguliere studenten willen we 
bijdragen aan het meer behapbaar maken van het medezeg-
genschaps apparaat van de faculteit. Dit willen we doen door 
informatievoorziening voor studenten, door studenten te fa-
ciliteren. Een aantal manieren staan hier centraal. Dit willen 
we doen door onder andere meer te promoten op Instagram, 
het realiseren van een FR-website en het actief op zoek gaan 
naar de mening van studenten.

Arbeidsmarktoriëntatie en Tutoraat
Als Faculteitsraad vinden wij het belangrijk dat studenten 
goed begeleid worden tijdens hun studie. Daarvoor moet de 
arbeidsmarktoriëntatie en het tutoraat goed geregeld zijn bin-
nen alle studies. Momenteel zijn wij bezig met het implemen-
teren van de tutoraat-checklist om ervoor te zorgen dat bij 
elke opleiding studenten de begeleiding krijgen die zij nodig 
hebben. Daarnaast zijn wij bezig met het ontwerpen van een-
zelfde checklist voor de masteropleidingen. 

Studenten en docenten welzijn  
Dit jaar is het jaarthema studenten- en docenten welzijn mis-
schien wel belangrijker dan ooit. Als raad is het ons doel om 
ervoor te zorgen dat studenten en docenten zich goed blijven 
voelen, ook tijdens de Corona-crisis. De universiteit heeft al 
een breed aanbod aan welzijnsvoorzieningen, echter blijken 
deze niet bij alle studenten bekend. Daarom zetten wij ons in 
voor het vergroten van de bekendheid van deze voorzienin-
gen. Onder andere door het promoten van de Flowchart die 
studenten precies verteld waar zij met hun vragen en moei-
lijkheden naar toe kunnen. Daarnaast blijven wij op zoek naar 
nieuwe initiatieven om welzijn te bevorderen tijdens Corona. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU
Vind jij onze jaarthema’s interessant 
klinken en wil jij je ook voor een van 
deze onderwerpen inzetten? De Facul-
teitsraad is op zoek naar een nieuwe stu-
dentgeleding voor het collegejaar 2021-
2022. Gedurende dit collegejaar houd jij 
je bezig met het beleid en alles wat er op 

onze faculteit speelt. Er zal binnenkort een moment 
zijn om vragen te stellen. Houd hiervoor onze socials 
in de gaten! Bij interesse neem vooral contact met ons 
op!


