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Partij SHAPE, opgericht in 2018, kijkt met een frisse blik naar de Universiteit. Alle
vertegenwoordigers van SHAPE zijn actief betrokken bij ontwikkelingen binnen de Universiteit,
waardoor zij veel kennis hebben over de gang van zaken. Door nauwe banden te onderhouden
met medestudenten, studieverenigingen en andere studentenvertegenwoordigers binnen én
buiten de FHML, kunnen wij samen het verschil maken. Vote SHAPE, to shape our University.

Onderwijsverbetering
Het onderwijs binnen de FHML is constant in ontwikkeling. Echter wordt er soms vergeten dat
het om de studenten moet draaien. Vanuit SHAPE hebben wij hier een goede kijk op waardoor
wij realistische doelen stellen. Hierdoor kunnen wij constructief samenwerken met alle betrokken
belanghebbenden binnen de Universiteit.
Vanaf afgelopen jaar is een nieuw budgetplan opgesteld omdat wij extra geld krijgen vanuit de
overheid, het geld waarmee vroeger de studiefinanciering betaald werd. Hoe dit uitgegeven
wordt, is vastgelegd in de Kwaliteitsafspraken (‘Quality Agreements’). Dit budget is specifiek
bedoeld voor onderwijsverbetering en hiervoor zijn de plannen reeds opgesteld. Wij willen er
streng op toezien dat dit geld echt ten goede is gekomen en zal komen aan de studenten.
Uit dit budget wordt het opnemen van colleges gefinancierd voor de bachelor studies. Wij willen
dat deze mogelijkheid breder worden ingezet, en dat er dus ook de mogelijkheid komt tot het
terugkijken van colleges voor de master studies.
Daarnaast willen wij ons focussen op de specifieke opleidingen binnen de FHML, door te kijken
naar meer opties voor minoren, herkansingsmogelijkheden voor European Public Health
bachelor, verwerken van employability in de curricula en kritisch kijken naar de curriculum
herzieningen die gaan plaatsvinden voor European Public Health en Geneeskunde.
Met het oog op de toekomst zijn wij van mening dat de individuele studenten in staat zijn om in
zekere mate een eigen opleidingspakket samen te kunnen 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 de mogelijkheid tot verdiepen in
onderzoeksstages als student-assistent.

Campus gevoel
FHML is een Faculteit waar verschillende studies samenkomen en waar studenten met
verschillende achtergronden studeren. Het zou daarom waardevol zijn als er een locatie is waar
studenten in een informele sfeer samen kunnen integreren en zo de onderlinge banden
versterken tussen de studenten en medewerkers. Om dit campusgevoel te creëren, is SHAPE
voorstander van een Universiteitskroeg op Randwyck.

Faciliteiten
Op de Universiteit is het belangrijk dat studenten in een optimale omgeving kunnen studeren. Op
dit moment blijkt dat in tentamenperiodes de UB Randwyck te vol zit. Wij willen ervoor zorgen
dat er een betere verdeling van studenten over de beschikbare studieplekken komt door middel
van communicatie en bewustwording. Het blijkt namelijk dat niet alle studenten zich bewust zijn
van alle mogelijke studieplekken op de FHML. Wanneer de huidige plekken niet aan de behoeftes
voldoen, zullen wij naar andere mogelijkheden kijken zodat de behoeften van de studenten
gehoord worden. Een van de mogelijkheden zou zijn, uitbereiding van de openingsuren van de
UB.
Rond lunchtijd is het erg druk in de mensa. Het valt op dat er onvoldoende zitplekken zijn voor
mensen die pauze willen houden. SHAPE wil ervoor zorgen dat er genoeg multifunctionele
zitplekken komen met daarbij voldoende voorzieningen. Hierbij kun je denken aan zithoeken,
statafels, watertaps, magnetrons en genoeg stopcontacten in de mensa en elders op de Faculteit.
Andere voorzieningen waar wij aandacht aan gaan geven, zijn de hoeveelheid kluisjes die
beschikbaar zijn. Er zijn onvoldoende kluisjes en een groot aantal is defect.
Het afgelopen jaar is de internetverbinding aanzienlijk verbeterd. Op specifieke locaties blijkt dit
toch niet altijd optimaal te werken. Wij willen inventariseren waar de problemen zich voordoen
zodat dit waar nodig is, verbeterd kan worden.
De capaciteit van de anatomiezalen is voor de huidige vraag niet toereikend. Door de constante
groei van de Faculteit van de afgelopen én komende jaren, zullen de faciliteiten moeten
meegroeien. Dit willen we bereiken door inspraak te hebben bij toekomstige verbouwplannen.

Catering
Het eten in de mensa is de afgelopen jaren steeds duurder geworden en de kwaliteit is niet
verbeterd. In 2020 loopt het contract met de huidige cateraar af. SHAPE zal nauw betrokken zijn
bij de keuze van de nieuwe cateraar. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat het eten
betaalbaar blijft voor studenten en er een breed aanbod is om ervoor te zorgen dat vegetariërs,
veganisten, en mensen met andere dieetwensen, ook genoeg keus hebben.

Internationalisering
Een van de speerpunten van de Universiteit is internationalisering. Wij staan hier volledig achter.
Wij denken dat hier nog progressie geboekt kan worden en dat studenten meer opties geboden
kunnen worden om internationaal onderwijs te volgen, denk hierbij aan keuzeblokken en
minoren. Wij vinden dat elke student de mogelijkheid moet krijgen om daadwerkelijk zijn grenzen
te verleggen. Wij willen dat dit de capaciteit én het aanbod vergroot wat zou kunnen als de vele
relaties van de Universiteit hierin optimaal samenwerken ook tussen de verschillende studies. Om
met mensen van verschillende nationaliteiten samen te werken, is communicatie van essentieel
belang. Dit is belangrijk voor op de werkvloer maar ook voor onderlinge integratie. Daarom
zouden Nederlandse taalcursussen gratis aangeboden moeten worden op verschillende niveaus.
Daarnaast willen we ook dat er andere gratis taalcursussen aangeboden worden.

Healthy environment
De FHML is een Faculteit waar gezondheid centraal staat. Dit zouden wij niet alleen terug willen
zien in ons onderwijs maar ook in onze studie omgeving. Met oog op het nationaal opgelegd
rookverbod, streven wij komend jaar al naar een werkbaar rookbeleid. Verder zien wij kansen in
meer zit- en studieplekken buiten en meer digitale toetsing in plaats van papieren toetsing. Wij
willen komend jaar gaan kijken wat de mogelijkheden zijn omtrent zonnepanelen.
Ten behoeve van de gezondheid van de studenten willen wij mensen stimuleren de trap te nemen
en de mogelijkheid bieden om staand te studeren aan in-hoogte-verstelbare tafels en
ergonomische zitplekken.

Studenten welzijn
Stress en burnout komen vaker voor onder studenten dan verwacht wordt. 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 studiegerelateerde
begeleiding waarvoor je naar de studieadviseur of studentendecaan kan. De wachttijden zijn al
langer onderwerp van discussie en er zijn al verbeteringen doorgevoerd. Wij zouden dit graag
verder willen optimaliseren.
Echter zou het goed zijn om deze problematiek voor te zijn. Daarom zou er meer oog moeten zijn
voor het welzijn van de studenten. Een goede start zou zijn om studenten preventief beter
weerbaar te maken voor de hedendaagse 24-uurs mentaliteit. Wij willen gaan nadenken over hoe
wij dit kunnen implementeren in de studies. Zeker met de nieuwe mentorprogramma’s zien wij
hier mogelijkheden.

Zichtbaarheid en studenten input
Vertegenwoordiger zijn, betekent naast je stem laten horen ook luisteren naar de mensen die je
vertegenwoordigt. Onze vertegenwoordigers gaan volgend jaar mogelijkheden zoeken om beter
in contact te komen met de studenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het houden van studenten
referenda, evenementen organiseren en studenten in de wandelgangen te vragen wat er speelt.
Daarnaast willen wij ook onze zichtbaarheid vergroten om zo de studenten te laten zien wat er
speelt waardoor de studenten ook een mening kunnen vormen. Wij 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. Mocht jij met iets rondlopen, twijfel dan
niet om persoonlijk contact op te nemen met een van de kandidaten.

Tot slot
Tot slot gaan wij ons bezighouden met de begroting, actuele thema’s en hoogleraarbenoemingen.
Wij zullen kritisch kijken naar de begroting waardoor wij 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 en constructief
zullen inspelen en waarbij jij als student goed op de hoogte wordt gehouden!

