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Verkiezingsprogramma SHAPE

Partij SHAPE is een nieuwe partij, opgericht in 2018, die met een frisse blik kijkt naar de
universiteit. Alle vertegenwoordigers studeren aan de FHML, waardoor we veel kennis hebben
over de gang van zaken. Door nauwe banden te onderhouden met medestudenten,
studieverenigingen, andere studentvertegenwoordigers binnen én buiten de FHML, kunnen wij
ook daadwerkelijk een verschil maken. Vote SHAPE, to shape our university.
Zichtbaarheid en studenten input
Komend jaar wil wij graag meer zichtbaarheid creëren en laagdrempelig bereikbaar zijn voor
studenten. We zouden graag zien dat studenten een plek hebben waar ze terecht kunnen met
vragen, verbeterpunten, waardevolle input én nieuwe ideeën voor de faculteit en universiteit.
Wij willen graag kwalitatieve vertegenwoordiging, die we zo hopen proberen te bereiken. Dit
willen we gaan realiseren door evenementen te organiseren waarbij studenten input kunnen
geven, meetings te hebben met voorzitters van studieverenigingen en door ons te laten horen
tijdens Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van studieverenigingen. Hierdoor hopen we meer
input te krijgen en meer zichtbaarheid te creëren. Twijfel dan ook niet en neem persoonlijk
contact op met een van de kandidaten, spreek ze aan of stuur ze een mail.

Wet Studievoorschot
De studiefinanciering is een aantal jaar geleden veranderd. Dat geld wordt nu gegeven aan de
universiteiten om te gebruiken voor onderwijsvernieuwing. Echter zijn er nu twijfels of dat geld
wel uitgegeven wordt aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. We willen een
kritische blik werpen op de uitwerking van deze plannen en kijken of alle kosten wel ten goede
komen van de studenten. We willen hierbij de onderwijsvernieuwing waarborgen voor alle
studenten. Daarnaast willen we zorgen dat dit geld gestoken wordt in het opnemen van
colleges, taalcursussen en student-assistentschap, zodat studenten wetenschappelijke ervaring
opdoen.

Employability ‘inzetbaarheid op de arbeidsmarkt’
Studeren doe je niet alleen om vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op te doen, maar ook
om jezelf te ontplooien. Hierbij is vrijheid onmisbaar voor een optimale ontplooiing van de
student. Elke student heeft eigen interesses en moet de mogelijkheid krijgen om zich daarin
verder te ontwikkelen. De individuele student moet in staat zijn om in zekere mate een eigen
opleidingspakket samen te stellen. Dit kan zowel binnen de studie, als buiten de studie: denk
aan het volgen van vakken op een andere faculteit binnen het keuzeonderwijs, het opdoen van

buitenlandervaring of zich verdiepen in onderzoeksstages als student-assistent. Daarnaast
moeten extra-curriculaire activiteiten aangemoedigd worden. Hierop zou de universiteit op in
moeten kunnen spelen om zo studenten op te leiden tot breed gevormde academici.
Echter moet de werkdruk voor studenten niet té hoog worden dus de opleiding an sich moet al
voldoende zijn om goed inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Belangrijk is om studenten
employable te maken tijdens de opleiding maar ze ook actief aan hun eigen employability te
laten werken.

Flexibel studeren
Studeren moet het hoofddoel zijn, maar zoals hierboven benoemd is moet er ook de
mogelijkheid zijn om andere doelen te bereiken. Dit is belangrijk voor de academische vorming
en persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan internship en een
bestuursjaar van een vereniging.
Om dit te bereiken is het belangrijk dat de universiteit maatwerk kan leveren en flexibel kan
zijn. Daarnaast zou het ook mogelijk moeten zijn om selectief een paar courses kan volgen. In
dat geval zou het logisch zijn dat je niet het volledige collegegeld hoeft te betalen.

Studentenbegeleiding
Meer studenten dan je denkt ervaren veel stress of hebben burn-out verschijnselen. Velen
blijven hier hun hele studententijd mee rondlopen. Wij vinden het belangrijk dat zij
laagdrempeliger en regelmatiger terecht kunnen bij vertrouwenspersonen of
studentenpsychologen. Daarnaast zijn er ook veel studenten die behoefte hebben aan meer
studie gerelateerde begeleiding wanneer ze vertraging hebben opgelopen, twijfelen over hun
studiekeuze of persoonlijke problemen ervaren. Hiervoor hebben wij de studieadviseurs en
studentendecanen.
Momenteel heb je hiervoor lange wachtrijen. De universiteit is zich hiervan bewust en probeert
dit al op te lossen. Ondanks de verbeteringen zien we dat wachtrijen nog niet zijn
teruggedrongen. Wij willen ervoor zorgen dat studenten ten alle tijden ergens terecht kunnen.

Studenten initiatieven ondersteunen
Wanneer studenten zelf initiatieven willen opzetten, moet de universiteit de student hierin
ondersteunen. Denk hierbij aan ‘Mens achter de patiënt’ of ‘student en voeding’. Wij vinden het
belangrijk om studenten te ondersteunen en te stimuleren om dergelijke initiatieven op te
zetten. We willen dit niet alleen ondersteunen maar ook stimuleren. Dit komt ten goede voor
de studenten die dit initiatief opzetten én voor de opleiding als persoonlijke ontwikkeling van
alle andere de studenten.

Opname van colleges
Het opnemen van colleges is al voor een deel gerealiseerd. Dit moet goed geëvalueerd worden
en daarvoor houden we nauw contact met Pulse Onderwijs, Student Council en de
studentassessor. Het is nu mogelijk om bij verschillende studies in een aantal collegezalen
colleges op te nemen. Wij willen ons graag richten op het opnemen van colleges zodat dit
mogelijk wordt bij voor elke studie en elk college.

Studiewerkplekken
In de Faculteitsraad wordt het onderhoud van gebouwen besproken. Wij zouden graag
waarborgen dat de universiteit blijft voldoen aan de vraag. Het is namelijk erg belangrijk voor
het leerproces van alle studenten dat ze de mogelijkheid hebben om op de universiteit te
studeren. Helaas vinden veel studenten de Universiteits Bibliotheek momenteel te vol.
Wat belangrijk is, is dat er een betere verdeling komt van de studenten door communicatie en
awareness. Er zijn namelijk meer studieplekken dan de meeste studenten denken. Indien het
dan nog niet aan de vraag voldoet zullen we alsnog kijken naar andere mogelijkheden.

Tot slot
Tot slot zullen wij ons bezighouden met de begroting, actuele thema’s en
hoogleraarbenoemingen. We zullen kritisch kijken naar de begroting waardoor we invloed
kunnen hebben op bovengenoemde punten. Daarnaast gaan er gedurende het jaar zeker
nieuwe vraagstukken besproken worden binnen de faculteit en universiteit waarop wij als partij
goed zullen inspelen.

