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Beste lezer, 
  
Voor je heb je het verkiezingsplan van de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS), opgesteld voor 
de universiteitsraadsverkiezing van 14, 15 en 16 mei 2018. Het is aan mij jullie te vertellen waar wij 
als partij vandaan komen, waar wij voor staan en waar we ons voor gaan inzetten in de toekomst. 
  
De PvdUS is in 2007 opgericht om de stem van de studenten te vertegenwoordigen die lid zijn bij 
een gezelligheidsvereniging. Sindsdien heeft de partij zich ontwikkeld. We zijn in de loop van de 
jaren een bredere partij geworden die opkomt voor een diverse groep aan studenten, die zich 
uiteindelijk verenigt voelen onder de term “actieve student”. Wij zijn er als partij van overtuigd dat 
een studententijd meer te bieden heeft dan louter de studie waar de student staat ingeschreven. 
Door het opdoen van tal aan ervaringen vorm je je tot een persoon die goed beslagen ten ijs komt in 
de kille burgermaatschappij. Deze vorming krijg je door je naast je studie te ontplooien, zowel op 
sociaal als studie inhoudelijk vlak. Dit is dan ook waar wij ons voor zullen inzetten. Wij zetten ons in 
voor de Universiteit Utrecht (UU) die haar studenten, naast een goede opleiding, de ruimte biedt 
zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. In deze geest zullen wij dan ook altijd handelen 
wanneer er besluiten moeten worden genomen op allerlei vlakken. 
  
In het verdere verkiezingsplan kun je onze concrete plannen lezen die wij hebben voor verscheidene 
onderwerpen. Eén onderwerp zou ik persoonlijk nog graag even willen aanhalen: het welzijn van 
studenten. De maatschappij waar wij vandaag de dag in leven, gaat voor de student alles sneller en 
chaotischer dan welke voorgaande generatie dan ook. Dit legt een enorme (prestatie)druk op 
studenten, uit onlangs verschenen onderzoek blijkt dat één of de vijf studenten last heeft van burn-
out klachten. Het welzijn van studenten komt hier dus flink onder druk te staan. Dit komt voort uit 
van overheidswege opgelegde maatregelen (invoering van het bindend studieadvies, afschaffing van 
de basisbeurs) in combinatie met de context van deze tijd. Die zorgen voor een naar mijn mening 
ongezonde cultuur waar men dus klaarblijkelijk een burn-out van kan krijgen. Ik zou dan graag in 
samenwerking met iedereen die erbij kan helpen, willen inzetten op een cultuurverandering, waar 
men vooral met elkaar studeert in de plaats van tegen elkaar.   
  
Met vriendelijke groet, teken ik, 

 
 
  
Jeroen Steegmans 
Lijsttrekker, Partij voor de Utrechtse Student ’18|’19 
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Speerpunten  
 
Studentenwelzijn (pagina 3) 

- Preventie: implementatie Actieplan Studentenwelzijn. 
- Cultuurverandering: ruimte voor fouten, herkansingen zijn meer dan een 6 waard, geen 

schijn masterselectie binnen hetzelfde vakgebied.  
- Meer studentenpsychologen: verkorting van de wachttijd.  
 

Onderwijs (pagina 3) 
- Een digitaal studentenportaal. 
- Meer kennisclips en opnames hoorcolleges. 
- Meer mogelijkheden voor stages binnen het curriculum. 
- Flexstuderen: betalen per studiepunt. 
- Universiteitsgebouwen tot later open.  
 

Universiteitsbibliotheek (pagina 4)  
- Tijdens tentamenperiodes enkel toegang voor UU-studenten.  
- Meer beveiliging, zodat diefstal wordt tegengegaan. 
- StudySpot verbeteren zodat duidelijk is waar studieplek is.  
 

Internationalisering en verengelsing (pagina 5)  
- Enkel internationaliseren daar waar nodig/nuttig is.  
- Betere huisvesting voor internationale studenten. 
- Taalcursus Nederlands voor alle internationale docenten en studenten. 

 
Duurzaamheid (pagina 6)  

- Minder papierverspilling: Chromebooks beschikbaar stellen bij open boek tentamens, 
studiehandleiding enkel digitaal.  

- Promoten van biologisch vlees en vegetarisch eten: keuze wel bij studenten zelf laten.  
 
Leefbare Uithof (pagina 7) 

- Betere en centrale sportfacilitering op de Uithof. 
- Volwaardige supermarkt op de Uithof. 
- Creëren van een officiële wijk: meer groen en betaalbare horeca.  

 
Verenigingsleven (pagina 7) 

- Toezien van een eerlijke verdeling van het profileringsfonds: uitgangspunt meer geld voor de 
algehele pot.  

- De realisatie van maatschappelijke certificaten.  
- UU ondersteunt haar studentenorganisaties, ook bij negatieve media-aandacht.  

 
Imago Universiteit Utrecht (pagina 8) 

- UU-potentieel beter benutten. 
- Inzetten op maatschappelijke valorisatie en certificaten. 
- Fysieke multifunctionele collegekaart. 
- UU eerste lobbyist voor haar studenten.  

 
Studentensport (pagina 9)  

- Sportvelden op de Uithof beter.  
- SHOT-verenigingen krijgen bun subsidie terug.  
- UU moet lobbyen voor de sportende student.  
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Studentenwelzijn  
 
De afgelopen tijd is er veel aandacht voor studentenwelzijn. Momenteel lopen te veel studenten 
tegen burn-outs en andere stressklachten aan. Studenten lijken de afgelopen jaren steeds 
competitiever, de dominantie van de zesjescultuur lijkt verleden tijd. De burn-outcultuur die daar nu 
voor in de plaats lijkt te zijn gekomen, is echter nog veel minder wenselijk. PvdUS is van mening dat 
de studententijd een tijd is waar ruimte moet zijn om fouten te maken, en dat studenten dit ook zo 
moeten ervaren. Dat houdt in dat het mogelijk moet zijn om voor een herkansing hoger dan een 6 te 
halen, wat nu niet overal het geval is. Daar hoort ook bij dat UU-studenten zonder selectie een 
master binnen hun vakgebied aan de UU kunnen doen, de UU moet het niet gek maken met 
(schijn)selectie. 
 
In het proces van studeren moet een student altijd toegang hebben tot een tutor die de student 
kent, en waar deze ook terecht kan met zijn eerste vragen en problemen. Mocht een student er echt 
doorheen zitten moet deze eenvoudig toegang krijgen tot een studentenpsycholoog, zonder 
wekenlange wachttijden. Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, ondersteunt de PvdUS de 
implementatie van het Actieplan Studentenwelzijn en de oprichting van de taskforce 
studentenwelzijn. 
 

Concrete punten:  
- Preventie: implementatie Actieplan Studentenwelzijn. 
- Cultuurverandering: ruimte voor fouten, herkansingen zijn meer dan een 6 

waard, geen schijn masterselectie binnen hetzelfde vakgebied.  
- Meer studentenpsychologen: verkorting van de wachttijd.  

 

Onderwijs  
 
De kwaliteit van het onderwijs is in het algemeen goed, maar er zijn nog een aantal punten die 
verbeterd moeten worden volgens de PvdUS. Zo is de digitale studentenomgeving nu een 
samenraapsel van allerlei systemen, Blackboard, MyTimetable, Osiris, Lecturenet en de 
studentensite. Dit kan worden opgelost door al deze informatie achter een studentenportaal te 
verwerken. Hierbij logt de student één keer in en krijgt de student op een overzichtelijk dashboard 
alle informatie. Ook de cursusplanner die op sommige faculteiten al gebruikt wordt, moet 
universiteitsbreed worden ingevoerd. Daarnaast zet de PvdUS in op kennisclips en opgenomen 
hoorcolleges om studenten te faciliteren. 
 
Er moet bij meer opleidingen ruimte zijn voor stages binnen het curriculum en een bachelor uitloop 
naar vier jaar, zodat de UU-praktijk aansluit bij die van haar studenten. Ook moet er meer gedaan 
worden om getalenteerde jong docenten te behouden, te vaak verlaten jonge docenten met 
tijdelijke aanstellingen de UU als hun contract is afgelopen. 

Mede door de Universiteit Utrecht kent Utrecht zo’n bruisend studentenleven. Er zijn veel diverse 
studentenorganisaties en initiatieven voor zelfontplooiing van studenten. De UU hecht hier veel 
waarde aan en geeft uit blijk van waardering een financiële tegemoetkoming aan bepaalde groepen 
studenten die zich buiten hun studie inzetten voor de rijke studentengemeenschap. Deze 
tegemoetkoming vloeit voort uit het profileringsfonds, waarvoor veel studenten dankbaar zijn, maar 
dat niet in alle gevallen toereikend is. De laatste jaren blijkt het belang van zelfontplooiing van 
studenten steeds groter te worden. Om de druk op het huidige systeem tegen te gaan, dient over 
een nieuwe tegemoetkomingsregeling nagedacht te worden, aangezien veel studenten het volledige 
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collegegeldtarief betalen, terwijl ze niet fulltime kunnen studeren. Een versoepelde regeling van het 
te betalen collegegeld dient ontworpen te worden om een combinatie van studeren en 
zelfontplooiing aantrekkelijk en tevens betaalbaar te houden. Hierin kan de UU een voorbeeld 
nemen aan de regeling van het experiment Flexstuderen. Flexstuderen is een nieuwe vorm van 
onderwijs volgen dat beter past bij de wensen en behoeften van studenten. In deze vorm betalen 
studenten per studiepunt in plaats gelijk voor een heel collegejaar, waarbij betaling geschiedt naar 
rato van het daadwerkelijk te volgen onderwijs. Hierdoor wordt het studenten makkelijker gemaakt 
om een studie te combineren met andere bezigheden. Nu is dit precies waar de PvdUS zich voor 
inzet. Het realiseren van Flexstuderen aan de UU zal ook voor volgend jaar een speerpunt zijn.  
 
Momenteel is er nog een te groot verschil tussen verschillende scriptiebegeleiders. Wij horen 
klachten over docenten die slecht of niet bereikbaar zijn, of begeleiders die het zo druk hebben dat 
ze te weinig tijd hebben met de student mee te denken. Dit in tegenstelling tot begeleiders die wel 
veel aandacht voor de student hebben. Dit brengt een oneerlijkheid met zich mee voor de 
studenten. Wij pleiten daarom voor minimumeisen aan begeleiders waar een student zich ook op 
kan beroepen.  

 
Concrete punten:  

- Eén digitaal studentenportaal. 
- Meer kennisclips en opnames hoorcolleges. 
- Meer mogelijkheden voor stages binnen het curriculum. 
- Flexstuderen: betalen per studiepunt. 
- Universiteitsgebouwen tot later open.  

 

Universiteitsbibliotheek  
 
De PvdUS is van mening dat de Universiteitsbibliotheek (UB), zoals het woord het al zegt, een plek is 
die primair bedoeld is om te voorzien in de behoefte van studenten die studeren aan de UU. 
Momenteel laat het universitair beleid iedereen toe, zodat de universiteit zich open opstelt naar de 
samenleving en iedereen de collectie kan raadplegen. Dat universitaire beleid schiet echter zijn doel 
voorbij.  
 
Momenteel is het zo dat de UB open is voor iedereen, ook in tijden dat deze overvol is. Dit wil de 
PvdUS veranderen, op momenten van extreme drukte moet de UB alleen opengesteld worden voor 
zij die studeren aan de UU om zo iedere UU-student van een studieplek te voorzien. Dit betekent dat 
op zijn minst in de tentamenperiodes de UB alleen toegankelijk moet zijn voor UU-studenten. De 
openingstijden zijn in die periode immers al verruimd, dat is niet om de collectie in die periodes 
breder toegankelijk te maken, maar om meer studieplek te realiseren. Daarnaast moet Studyspot 
worden verbeterd, zodat UU-studenten kunnen zien waar de studieplekken zijn. Ook kan er gekeken 
worden naar ruimere openingstijden van andere gebouwen in de binnenstad, om het tekort op te 
vangen. 
 
Daarnaast zijn er nog twee zaken in de UB: diefstal en catering. Voor wat betreft laptopdiefstal 
verwachten we dat het weren van niet UU-studenten een verbetering zal zijn, aangezien in drukke 
periodes dit veel voorkomt. De catering van Sodexo moet daarnaast beter, het eten is nu te duur 
voor studenten en maakt het geen fijne plek om te lunchen en `s avonds te eten. 
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Concrete punten:  
- Tijdens tentamenperiodes de drukte verminderen, door enkel toegang te 

verlenen aan UU-studenten. 
- De openingstijden van de andere binnenstadsgebouwen moeten ruimer zijn. 
- De diefstal van laptops moet worden tegengegaan. 
- Studyspot verbeteren 
- Betere catering 

 
Internationalisering en verengelsing 
 
De Universiteit Utrecht is druk bezig met internationalisering. Dit biedt veel kansen voor studenten 
om buitenlandse ervaringen op te doen, zowel hier in Utrecht als tijdens uitwisselingen naar het 
buitenland. De PvdUS vindt het belangrijk dat alle Utrechtse studenten worden aangemoedigd om 
een periode in het buitenland door te brengen. Dit is volgens PvdUS een goede manier om je 
horizon te verbreden, en zo ervaring op te doen met verschillende culturen.  
 
De internationalisering van de UU heeft echter ook nadelen. Bij veel opleidingen wordt 
overgeschakeld naar het Engels als instructietaal. Allereerst merkt de PvdUS op dat 
internationalisering niet gelijk moet staan aan verengelsing, de wereld is immers meertalig en niet 
alleen Engels. Uit de ervaringen van studenten blijkt ook dat Engels ten koste kan gaan van de 
kwaliteit van het onderwijs. Docenten die moeten overschakelen op het Engels, maar dit 
onvoldoende spreken, zorgen voor veel ergernis bij studenten. Docenten moeten dan ook training 
krijgen in hun Engelse doceervaardigheden. Daarbij komt ook dat het onzinnig is om in een 
werkgroep met alleen maar Nederlanders, Engels te gaan spreken. Een werkgroep vol Nederlandse 
studenten die hakkelend Engels met elkaar aan het spreken zijn, is natuurlijk ook niet een 
international classroom waarover men in beleidstaal zo graag spreekt. Daarbij is het natuurlijk ook 
goed mogelijk om literatuur in een andere taal te lezen, terwijl de instructietaal Nederlands blijft. 
 
De PvdUS pleit dan ook voor een bescherming van de status van de Nederlandse taal binnen de 
Universiteit. Wie in Utrecht komt doceren of studeren, moet (op termijn) gewoon Nederlands 
spreken. De UU moet dan ook voor fatsoenlijke voorzieningen zorgen om dit mogelijk te maken, in 
de vorm van taalcursussen. Wil de UU voeding houden met de Nederlandse maatschappij waarin zij 
staat, dan dient zij in het Nederlands te blijven opereren, in al haar uitingen. Een algehele 
overschakeling op het Engels zoals bijvoorbeeld bij Tilburg University, vergroot de kloof tussen 
universiteit en maatschappij. 
 
Kortom: internationalisering moet functioneel zijn. In navolging hiervan moet het taalbeleid en de 
manier waarop wordt omgegaan met internationalisering ook worden overgelaten aan de 
opleidingen zelf. Zij hebben immers de beste kijk op wat goed aansluit bij de gegeven vorm van 
onderwijs op een departement. Te vaak bestaat nog de indruk dat er geïnternationaliseerd wordt 
puur en alleen om het internationaliseren. 
 
De huisvesting van internationale studenten is daarnaast op dit moment volstrekt ondermaats. De 
UU moet verantwoordelijkheid nemen voor haar internationaliseringsbeleid, door haar studenten 
goede huisvesting te bieden. Dit kan zij zelf doen op de Uithof, maar ook moet zij zich sterk maken 
bij de gemeente voor de huisvesting van haar internationale studenten. 
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Concrete punten:  
- Internationalisering daar waar het nuttig is. 
- Cursussen Nederlands voor alle internationale docenten en studenten. 
- Bescherming positie Nederlandse taal binnen de UU. 
- Betere huisvesting internationale studenten. 

 

Duurzaamheid  
 
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor de huidige maatschappij. We willen gezamenlijk dat 
de volgende generaties ook kunnen opgroeien in een groen en gezond milieu. En bij daarvoor moet 
iedereen zijn/haar steentje bijdragen. Dus ook zeker de Universiteit Utrecht, die zelf al veel 
onderzoek doet naar duurzaamheid. Ook met de blik op het dichtdraaien van de Groningse 
gaskraan, is het extra van belang dat de ambitie van de UU om in 2030 CO2- en koolstofneutraal te 
zijn, wordt gehaald.  
 
Dit wil de PvdUS mede bewerkstelligen door stimulatie van de uitbreiding van de huidige warmte-
koude opslagsysteem op de Uithof. Hierbij wordt water dat in de zomer is opgewarmd via 
zonnecollectoren opgeslagen in waterhoudende lagen in de ondergrond. Dit water wordt ‘s winters 
gebruikt ter opwarming van de gebouwen. Op andere plaatsen in de ondergrond wordt ‘s winters 
koud water gepompt dat ‘s zomers ter verkoeling wordt gebruikt. Een uitbreiding van dit systeem zal 
er op den duur voor zorgen dat de volledige uithof op duurzame wijze wordt opgewarmd en 
afgekoeld. Daarnaast staan wij voor onderzoek naar het gebruiken van restwarmte van de warmte-
kracht-koppel centrales op de Uithof als hoge temperatuur warmte-opslag (tot aan 90 graden) als 
toevoeging aan de bestaande warmte-koude opslag, zodat deze restwarmte niet verloren gaat in de 
atmosfeer.  
 
Tevens ondersteunen wij de ambitie van de provincie Utrecht om onderzoek te doen naar het 
winnen van aardwarmte (geothermie) als extra duurzame energiebron en willen wij meer daken 
bemannen met zonnepanelen en zonnecollectoren. Daarbij staan we ook voor meer oplaadpunten 
voor elektrische auto’s op de Uithof, zodat de opslagcapaciteit van duurzame energie ook wordt 
verhoogd. Om de duurzaamheid in de binnenstad te bevorderen, staat de PvdUS voor ook een 
vestiging daar. 
 
Daarnaast wil de PvdUS dat er voor open boek tentamens Chromebooks beschikbaar worden 
gesteld, om zo papier te besparen. Hierop kan voorafgaand aan de toets de benodigde literatuur 
worden gezet waarna het internet daarna wordt afgesloten. Dit bespaart enorme hoeveelheden 
papier die anders voor slechts één tentamen geprint worden. Verder moet de studiehandleiding 
voor cursussen enkel digitaal worden verschaft. 
 
De Universiteit Utrecht is de laatste jaren erg bezig met het promoten van vegetarisch eten en er 
gaan geluiden op dat op den duur de Universiteit volledig vleesvrij moet zijn. In het kader van 
duurzaamheid ondersteunt de PvdUS de promotie van vegetarisch eten, maar omdat bij ons 
keuzevrijheid ook hoog in het vaandel staat, moet er ook nog de optie voor biologisch en duurzaam 
vlees blijven. Verantwoordelijk vlees zal meer bijdragen aan bewustzijn dan helemaal geen vlees, 
aangezien veel studenten dan gewoon naar de supermarkt zullen gaan. 
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Concrete punten:  

- Duurzaamheidsambities en -onderzoek van de UU ondersteunen. 
- Green Office in de binnenstad. 
- Minder papierverspilling: Chromebooks beschikbaar stellen bij open boek 

tentamens, studiehandleiding enkel digitaal.  
- Promoten van biologisch vlees en vegetarisch eten: keuze wel bij studenten 

zelf laten. 

 
Leefbare Uithof 
 
De PvdUS ziet veel mogelijkheden om de Uithof te verbeteren. Het is de ambitie van de UU om de 
Uithof een volwaardige wijk van Utrecht te laten worden. Om de Uithof ook te laten voelen als een 
wijk, moet er nog veel gebeuren. Allereerst moet de leefbaarheid worden vergroot. De manier 
waarop de PvdUS dit voor zich ziet zijn het realiseren van betaalbare en aantrekkelijke horeca voor 
studenten, een supermarkt en er moet een echt centrum komen, dit is wat er momenteel nog 
allemaal ontbreekt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de Uithof `s avonds leeg is. De UU 
moet hierin dan ook het voortouw nemen door haar gebouwen `s avonds langer open te houden. 
 
Wil de UU de Uithof tot een succes maken, dan dient er aan de volgende eisen te worden voldaan: 
meer studentenhuisvesting op de Uithof, een supermarkt die zich richt op bewoners en niet alleen 
op lunchende studenten, een autovrij centrum, een park dat zich kan meten met het 
Wilhelminapark en het Lepelenburg, en ruimte bieden aan studenteninitiatieven in de horeca. Ook 
moet de toekomstige tram gewoon ‘s avonds en in het weekend gaan rijden, wil de Uithof echt als 
wijk gelden waar studenten willen wonen. De sportvelden spelen hier ook een belangrijke rol voor 
de leefbaarheid, deze zorgen het hele jaar door voor levendigheid, zeker ook `s avonds. Het is dan 
ook in ieders belang deze een prominentere plek te geven, dichter bij het te creëren centrum van de 
wijk. 
 

Concrete punten:  
- Uithof moet officiële wijkstatus krijgen. 
- Gebouwen UU ‘s avonds langer open. 
- Volwaardige supermarkt op de Uithof. 
- Creëren centrum met betaalbare horeca en een park. 
- Sportvelden dichter bij het centrum. 

 
Verenigingsleven 
 
De UU ondersteunt de bestuurders van erkende studentenorganisaties terecht door hun 
studievertraging te compenseren met bestuursbeurzen. Dit is essentieel voor het voortbestaan van 
deze organisaties. De beurzen zorgen ervoor dat er ieder jaar weer mensen bereid zijn het bestuur 
op zich te nemen en dat opdoen van waardevolle bestuurservaring voor een brede groep 
toegankelijk is. Binnen deze organisaties kan iedere Utrechtse student zich ontplooien en 
ontspannen. Het is goed dat de UU deze diversiteit aan studentenorganisaties erkent, ondersteunt 
en waardeert. Daarom ziet de PvdUS graag de maatschappelijke certificaten ingevoerd worden. Op 
deze wijze kan de UU naast financiële ondersteuning ook echt zijn waardering laat blijken naar de 
studenten. 
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In het academisch jaar 2017-2018 is de Utrechtse studentengemeenschap twee keer negatief in het 
nieuws geweest. Te midden van deze overweldigende media-aandacht hebben de faculteit 
Geowetenschappen en het College van Bestuur de beurzen van verschillende studentbestuurders 
opgeschort. Hiermee worden deze studentbestuurders onnodig hard financieel geraakt, en als 
persoon. Door eerst op te schorten, en daarna pas de zaak uit te zoeken, vergroot de UU de 
negatieve aandacht voor deze studentenorganisaties. De negatieve beeldvorming wordt daarmee 
door de UU gevoed, dat vinden wij erg jammer. De PvdUS ziet graag dat de UU voor haar 
studentenorganisaties staat en zich niet mee laat slepen door de media. Als er signalen zijn van 
mogelijke misstanden, moet dit eerst worden onderzocht, alvorens de studenten te straffen.  
 

Concrete punten:  
- De realisatie van maatschappelijke certificaten. 
- Toezien op een eerlijke verdeling van het profileringsfonds. 
- UU ondersteunt haar studentenorganisaties, ook bij negatieve media-

aandacht. 
 

Imago Universiteit Utrecht  
 
De UU is een universiteit waar al een heleboel goed gaat, dit is dan ook iets om trots op te zijn. De 
PvdUS is alleen van mening dat de UU nog niet haar volledige potentieel benut. Er wordt 
bijvoorbeeld al heel wat geboden aan studenten door de Carreer Services, alleen door een gebrek 
aan zichtbaarheid is het niet onder studenten breed bekend wat Carreer Services te bieden heeft. 
Het potentieel van wat al wordt gedaan, maar nog niet breed onder studenten bekend is kan dus 
nog veel beter worden benut.  
 
Er zouden vanuit de UU-projecten moeten worden opgezet waarbij studenten kunnen doen aan 
maatschappelijke valorisatie. Het talent dat studenten hebben kan zo worden ingezet om zo iets 
terug te kunnen geven aan de maatschappij. Hier zouden studenten dan een maatschappelijk 
certificaat mee kunnen verdienen dat aantoont dat je naast je studie je hebt ingezet en dat dit ook 
waardering vanuit de universiteit krijgt. 
 
Een ander belangrijk punt voor de PvdUS is de invoering van een (multifunctionele) fysieke 
collegekaart. Een fysieke collegekaart is enerzijds een mooi symbool van het feit dat je aan de 
Universiteit Utrecht studeert. Anderzijds is een fysieke collegekaart veel praktischer, een fysieke 
collegekaart hoef je immers niet dagelijks aan het stopcontact te leggen en is tevens een veel 
legitiemer identificatiemiddel als het gaat om studentenkorting op tal van plekken. De kaart zal 
moeten functioneren als een totaal inclusieve pas. Hier moet gedacht worden aan koffiepas, printen, 
UB-pas, kluisjes en het kan ook de Olympas vervangen.  
 
Ten laatste is het belangrijk dat de UU zich opstelt als eerste lobbyist voor haar studenten. Dit vooral 
in verhouding tot de gemeente Utrecht. Als het gaat om het creëren van studentenhuisvesting, het 
realiseren van een roeibaan en andere zaken die studenten niet op eigen houtje kunnen regelen 
moet de UU zich hard maken voor de belangen van haar studenten.  
 

Concrete punten:  
- UU-potentieel beter benutten. 
- Inzetten op maatschappelijke valorisatie en certificaten. 
- (Multifunctionele) fysieke collegekaart. 
- UU eerste lobbyist voor haar studenten. 
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Studentensport  
 
Studentensport is een essentieel onderdeel van een gezond studentenleven. De studentensport kan 
op dit moment beter worden gefaciliteerd. Zo zijn de hockeyvelden momenteel ondermaats. Als 
Olympos over een aantal jaar in zijn geheel moet worden vervangen, dan moet het een prominente 
plek krijgen op de Uithof campus. 
 
Ook buiten de Uithof kan de studentensport beter worden ondersteund. Momenteel krijgen de 
SHOT-verenigingen (Spin, Histos, ORCA en Triton) geen subsidie vanuit de universiteit, omdat de 
organisatie die dit geld verdeeld (Mesa Cosa) verplicht stelt dat de leden van de desbetreffende 
verenigingen een Olympas aanschaffen. Bij de gesprekken die nodig zullen zijn om Mesa Cosa te 
overtuigen van de oneerlijke overwegingen om de SHOT verenigingen geen geld te geven, zal de 
PvdUS een ondersteunende rol innemen.  
 
De UU moet daarbij ook beter samenwerken met de gemeente. De gemeente moet het belang van 
studentensport inzien. Studentenroeiers worden gehinderd door rosésloepen en er wordt 
gesproken over de aanleg van nog meer bruggen die het trainen bemoeilijken. De UU moet haar 
lobbykracht bij de gemeente inzetten ten behoeve van haar studenten. 
 

Concrete punten:  
- Sportvelden op de Uithof beter. 
- SHOT-verenigingen krijgen hun subsidie terug. 
- UU moet lobbyen voor de sportende student.  


