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Beste Utrechtse student,
Sinds 2007 zet de Partij voor de Utrechtse Student zich in voor alle actieve studenten. Studeren draait immers
om veel meer dan het maken van tentamens en het halen van studiepunten. Tijdens de jaren van je studententijd word je zelfstandig en ontplooi je jezelf. Ik hecht er waarde aan dat studenten zich naast hun studie kunnen
ontwikkelen, door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij een gezelligheids-, sport-, of studievereniging. Dit kan
variëren van kleine sportverenigingen met enkele tientallen leden tot grote gezelligheidsverenigingen met
duizenden leden. Van al deze studenten behartigt de PvdUS de belangen in de universiteitsraad. Onze kandidatenlijst reflecteert de grote variatie aan studenten en mogelijkheden in onze prachtige domstad.
Helaas staat de afgelopen jaren dit actieve studentenleven onder druk. Door het leenstelsel en de concurrerende sfeer op de universiteit is de druk op studenten hoog. Daarbij komt ook de prestatiedruk van het onderwijs
zelf, de onzekerheid rondom huisvesting en de inflexibiliteit van studeren kijken.
In deze rare tijden is het makkelijk om de zaken die onze partij belangrijk vindt enigszins te vergeten, maar het
normale leven gaat tegelijkertijd door en de problemen op onze universiteit en in onze stad verdwijnen niet.
Deze crisis mag ons niet afleiden van onze doelen: ik heb er vertrouwen in dat de Utrechtse student deze verkiezingen ziet zoals hij of zij deze normaal gesproken zou zien.
Onze partij is er om te zorgen dat studeren een geweldige tijd wordt, is en blijft. In dit verkiezingsprogramma
zetten wij aan de hand van negen thema’s uiteen waar wij ons aankomend jaar voor willen inzetten in de
universiteitsraad.
Met vriendelijke groet,
Teken ik,

Pepijn Lapidaire
Lijsttrekker, Partij voor de Utrechtse Student ‘20|’21
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Flexibiliteit
Flexibiliteit, juist tijdens de coronacrisis
Het is een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft bij velen roet in het eten gegooid. De bruisende binnenstad, de
universiteit en studentenorganisaties hebben tijdelijk de deuren moeten sluiten. De PvdUS hecht veel waarde
aan goed onderwijs en aan studentenorganisaties waar studenten zichzelf optimaal kunnen ontplooien. De
PvdUS vindt het belangrijk dat studenten zo veel mogelijk de kans wordt geboden om hun studie op hun eigen
manier in te richten. Op deze manier kunnen zij het meest uit hun studententijd halen.

Toegangsbeleid universiteitsbibliotheek
De Universiteitsbibliotheek is voor veel studenten een tweede thuis. Studeren op een krappe studentenkamer,
omringd door luidruchtige huisgenoten is voor de meeste studenten niet wenselijk.
De naam van de Universiteitsbibliotheek zegt het al, maar toch zitten er gedurende het jaar hele studenten van
de Hogeschool en zelfs enkele scholieren in de bibliotheken in de binnenstad en op de Uithof. Hierdoor is er
minder plek voor studenten van de universiteit zelf. Daarom pleiten wij voor een aangepast toelatingsbeleid. Wij
willen dat de UB het hele jaar door alleen toegankelijk is voor studenten van de Universiteit Utrecht. Wij pleiten
er daarnaast voor dat de sluitingstijd van de UB het hele jaar middernacht is in plaats van elf uur ‘s avonds.

Flexstuderen: betalen per cursus en inschrijven op elk moment
De afschrijving van het collegegeld is een maandelijkse kostenpost die voor velen lastig te behappen is. Daarom
pleit de PvdUS voor een flexibel systeem. Wij vinden het niet meer dan logisch dat studenten alleen betalen voor
de cursussen waarvoor zij zich inschrijven. Want waarom betalen voor vakken die je vanwege welke omstandigheden dan ook niet kan of wil volgen? Gelukkig is er mede dankzij ons werk in 2019 al een pilot opgestart om dit
mogelijk te maken bij een aantal studies. Dit flexibele beleid zouden wij graag bij zoveel mogelijk studies op de
universiteit terug willen zien in de komende jaren.
Actieve studenten hebben veel ambities naast hun studie zoals bijvoorbeeld een functie bij een commissie of
een bestuursjaar. Een extracurriculaire functie kan de ontwikkeling van een student tot een hoger niveau tillen.
Maar de coronacrisis heeft ons gewezen op een interessant onderdeel qua flexibiliteit. De student begint zijn of
haar bestuursjaar of commissiewerk vol goede moed en schrijft zich die periode, of dat jaar, niet in voor vakken.
Maar wat als een dergelijke crisis opnieuw deze activiteiten blokkeert, waardoor werk van besturen opnieuw stil
komt te liggen? Geen gewenste, maar wel een reële gedachte. De studie weer oppakken is dan een logische vervolgstap voor die studenten. Daarom willen wij dat het mogelijk wordt gemaakt voor studenten om op een later
moment alsnog bepaalde vakken te volgen, ook al hadden zij zich daarvoor in eerste instantie niet ingeschreven.
Door middel van de bovenstaande plannen kunnen studenten hun studie zo inrichten dat zij hun onderwijs en
hun mogelijke extracurriculaire activiteiten optimaal kunnen benutten.

PvdUS wil voor jou:
-

Verruiming UB-openingstijden
Uitbreiden UB-toegangsbeleid
Mogelijkheid voor bestuurders zich toch in te schrijven voor vakken, op elk moment
Pilot flexstuderen uitbreiden
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Onderwijs
Het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt. De stap tussen de middelbare school en de universiteit is groot,
zo komen er bijvoorbeeld nieuwe en grotere verantwoordelijkheden bij kijken. Je eigen weg zoeken is lastig,
maar tegelijkertijd een belangrijk aspect in de ontwikkeling van een student. De universiteit moet daarbij niet
een te schoolse houding aannemen, en de studenten zo veel mogelijk vrij laten om de flexibiliteit van de student
te respecteren. Daarnaast staat het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs bij de PvdUS hoog in het
vaandel. De PvdUS zet zich in voor onderwijs op niveau, ten behoeve van de student.

Tegen de schoolse houding van de universiteit
De schoolse houding van de universiteit is terug te vinden in verschillende aspecten. Neem bijvoorbeeld de
aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges welke bij veel studies nog steeds geldt. Wij zijn van mening dat het de eigen
verantwoordelijkheid van de student is om naar zijn of haar hoorcolleges te gaan, en dat een sanctie bij afwezigheid daarbij niet op zijn plek is. Het flexibel kunnen studeren op ieders eigen manier is iets waar de PvdUS voor
pleit.
Het wisselen van werkgroepen is een ander voorbeeld van het gebrek aan zelfstandigheid die de universiteit aan
de student laat. Het komt dikwijls voor dat een student niet van werkgroep mag wisselen, zonder duidelijke
reden. De PvdUS is voor een soepeler beleid wat betreft het wisselen van werkgroepen. Dit strookt met het
beleid om de student ruimte te bieden zijn of haar studie zelfstandig in te richten.
Verder blijkt de schoolse houding van de Universiteit uit het reparatiebeleid dat wordt gehanteerd bij sommige
studies. De regel dat je bij het herkansen van een tentamen maximaal en 6,0 kunt halen moedigt niet aan om
je best te doen voor een herkansing, en heeft zeker een negatieve uitwerking voor honoursstudenten die met
een cijfer-eis te maken hebben. Het lijkt erop dat de universiteit met dit beleid wil voorkomen dat studenten te
snel op de herkansing rekenen, zonder dat er bij de eerste kans écht voor wordt gewerkt. Ons inziens wordt dit
al voorkomen door de minimum cijfer-eis van een 4,0 op het eerste tentamen. Vrijwel geen van de universiteiten in Nederland kennen deze regel en zelfs binnen de Universiteit Utrecht wordt dit reparatiebeleid niet overal
gehanteerd. Een centraal herkansingsbeleid is iets waar wij ons voor willen inzetten.

Onderwijskwaliteit
Voor de PvdUS is de kwaliteit van het onderwijs een belangrijk aandachtspunt. Vooral in deze tijden waarin het
fysieke onderwijs voorlopig nog onmogelijk blijft, wil de PvdUS dat ook het online onderwijs op het juiste niveau
wordt gehouden. Transparantie, duidelijkheid, en weten waar je aan toe bent zijn daarbij belangrijke punten
waar de PvdUS zich sterk voor wil maken.
Op meer algemeen niveau moet de universiteit natuurlijk ook mee blijven groeien met de tijd. De UU komt bij
verschillende kwaliteitsonderzoeken vaak goed uit de verf. De resultaten van die onderzoeken zijn echter vaak
gebaseerd op het aantal wetenschappelijke publicaties die onderzoekers verbonden aan die universiteit
uitbrengen, en de onderscheidingen die vaak diezelfde onderzoekers daarvoor uitgereikt krijgen. Het belang van
de student staat op deze manier al snel in de schaduw. De PvdUS pleit voor een waarborging van de kwaliteit
van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot publicaties e.d., maar komt bovenal op voor de verbetering van onderwijs, juist op punten die het belang van de student raken.

PvdUS wil voor jou:

- Een herkansing die meer waard is dan een 6,0
- De kwaliteit van het onderwijs waarborgen, ten behoeve van de student
- Het terugdringen van de schoolse houding van de universiteit, zodat jij flexibel kunt studeren
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Digitalisering
Lessen uit de digitale coronatijd
We kunnen er niet om heen: alles gaat de komende tijd digitaal. Hoorcolleges, werkcolleges, meetings, deadlines, er moet een manier worden gevonden om om te kunnen gaan met het nieuwe normaal. Deze tijd waarin
alles online gaat is hét moment om te zien wat voor gevolgen dit heeft op het onderwijs en op onze manier van
werken, en om te zien wat we kunnen leren van de quarantaine op het gebied van digitalisering, ook voor
wanneer het fysieke onderwijs weer mogelijk is.

Flexibiliteit mogelijk door opname hoorcolleges en kennisclips
Met betrekking tot digitalisering is het opnemen van hoorcolleges een stap in de goede richting. Het mogelijk
maken om hoorcolleges ook online terug te kunnen kijken draagt bij aan de flexibiliteit die de student hoort
te hebben bij het inrichten van zijn of haar studie. Op deze manier kan de stof waar nodig nog eens worden
bekeken op een gewenst moment. Eenzelfde doel wordt bereikt door het op grotere schaal opnemen van kennisclips. De kennisclips zijn een aanwinst voor de kwaliteit van werkcolleges, waar dieper op de stof kan worden
ingegaan gezien de basismaterie reeds in de kennisclips aan bod is gekomen. In deze tijd wil de PvdUS op korte
termijn de kwaliteit van de thuis opgenomen hoorcolleges waarborgen waarbij eventueel technische voorlichting kan worden gegeven aan docenten. Op lange termijn gelooft de PvdUS dat kennisclips en opnames van
hoorcolleges de flexibiliteit van studenten ten goede komen.

Transitie van Google naar Outlook
Een belangrijke ontwikkeling bij de UU op digitaal gebied is de transitie van Google naar Outlook. Dit is een grote
stap die veel veranderingen mee zal brengen. De PvdUS vindt het belangrijk dat de studenten hier zo veel
mogelijk in begeleid worden en dat deze overstap niet ten nadele van de student komt.

Eén digitaal studentenportaal
De digitale omgeving van de universiteit is een wirwar van platforms: Blackboard, Remindo, Revisely, Osiris,
MyTimeTable, om maar een paar voorbeelden van programma’s die gebruikt worden te noemen. Vooral als je
nieuw bent aan de universiteit is het overzicht snel verloren, wat grote gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld als
je je in moet schrijven voor vakken. De invoering van één digitaal studentenportaal is iets wat nodig is om dit
ongemak te verhelpen.

PvdUS wil voor jou:
-

Lessen trekken uit de coronacrisis en voortzetting van digitale ontwikkelingen
Inzetten op meer opnames van hoorcolleges en kennisclips
Een goed begeleide overgang naar de nieuwe e-mailservice
Eén digitaal studentenportaal
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Verenigingsleven
Utrecht staat bekend om de veelzijdigheid aan studentenverenigingen in de stad. Naast studeren vormen deze
studentenorganisaties voor vele studenten een belangrijk onderdeel van hun studententijd. De coronacrisis
heeft ook het normale doen en laten verstoord.

Fysieke introductieperiode zodra het kan
Een nieuw jaar begint normaliter met een introductieperiode, nieuwe studenten leren de stad en de vele studentenorganisaties kennen. Met een drankje in de ene hand en een bitterbal in de andere is er normaal gesproken op die manier de mogelijkheid voor nieuwe studenten om uit te vinden hoe hun leven er de komende jaren
uit gaat zien. De coronacrisis maakt echter al deze geweldige activiteiten onmogelijk, terwijl deze activiteiten
ontzettend belangrijk zijn voor zowel nieuwe studenten als studentenorganisaties.
De PvdUS vindt het belangrijk dat studenten fysiek kennis kunnen maken. Daarom pleiten wij ervoor dat sommige introductieactiviteiten die nu digitaal gepland staan worden verplaatst zodat ze alsnog fysiek kunnen plaatsvinden. Dat de wereld op zijn kop staat is een feit. Daar zullen we mee moeten leven maar uitstel hoeft niet
te leiden tot afstel. Wij stellen voor om alle introductieactiviteiten die normaliter in augustus plaatsvinden, te
verschuiven naar een ander moment in het jaar wanneer dat volgens de richtlijnen van de overheid mogelijk is.

Vrijheid om eigen verenigingscultuur te waarborgen
Elke studie-, sport- en studentenvereniging heeft een eigen cultuur. Om te zorgen dat alle studentenorganisaties
hun eigen cultuur kunnen behouden moeten studentenorganisaties vanuit de universiteit de vrijheid krijgen
om hun vereniging zo te sturen dat zij de unieke cultuur van hun vereniging kunnen waarborgen. De financiële
steun vanuit de universiteit zou zo min mogelijk verbonden moeten zijn aan voorwaarden met betrekking tot
het runnen van de vereniging.

Financiële steun voor studentenorganisaties
Utrecht is een studentenstad. Naast studeren is het verenigingsleven erg belangrijk voor de mentale gezondheid
van de studenten. Zo hebben studenten een plek om te ontspannen en ook om een sociaal leven op te bouwen.
Een gezonde student, is een gelukkige student. Daarom willen wij dat de financiële kraan vanuit de UU open
blijft staan. Om verenigingen en de gezondheid van de studenten te optimaliseren, moet de universiteit die middelen wel faciliteren. Uiteraard komt die steun met voorwaarden maar transparantie en communicatie zijn de
sleutels om de samenwerking tussen studentenorganisaties en de universiteit optimaal te doen verlopen.

PvdUS wil voor jou:
-

Studentenorganisaties steun bieden in deze crisis
Fysieke introductieactiviteiten toelaten in het academisch jaar
Vrijheid om eigen verenigingscultuur te waarborgen
Vertrouwen in plaats van wantrouwen
Meer geld beschikbaar voor studentenorganisaties
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Studentensport
Een onmisbaar onderdeel van het studentenleven is de studentensport. Zo was afgelopen jaar meer dan een
vijfde van de Utrechtse studenten lid bij een studentensportvereniging. De PvdUS is trots wat ze het afgelopen
jaar in samenwerking met de universiteit voor sportende studenten heeft betekend, maar is zich tegelijkertijd
ook bewust van wat er nog verbeterd kan worden. De toekomst van sportfaciliteiten op de Uithof en de waarborging van de kwaliteit van het Utrechtse roeiwater zijn twee kernpunten waar de PvdUS zich hard voor gaat
maken.

Subsidies voor ALLE sportverenigingen
Afgelopen vier jaar heeft de PvdUS zich in de medezeggenschapsraad hard gemaakt voor de toekomst van
studentensportverenigingen. De aan de universiteit gelieerde organisatie U.S.S. Mesa Cosa stelt de voorwaarde
aan sportverenigingen dat alle leden een OlymPas moeten aanschaffen. Pas als de vereniging aan deze voorwaarde voldoet, kan de vereniging aanspraak maken op een subsidie van U.S.S. Mesa Cosa. Aangezien de
subsidie niet op zou wegen tegen de kosten van de aanschaf van een OlymPas, kozen de SHOT-verenigingen
(SPIN, U.S. Histos, A.U.S.R Orca en U.S.R. “Triton”) ervoor geen subsidie te ontvangen. Zij hadden immers hun
eigen faciliteiten en daarom die van Olympos niet nodig. Afgelopen jaar hebben de sportverenigingen met
behulp van de PvdUS als tussenpersoon een overeenkomst getekend met Mesa Cosa over de verdeling van
sportgelden. Hierdoor hebben de SHOT-verenigingen na lange tijd weer uitzicht op een subsidiestroom.

Merwedekanaal
Er is echter een nieuwe bedreiging voor de Utrechtse studentensport ontstaan: de uitbreiding van het aantal
bruggen over het Merwedekanaal. De gemeente plant vijf nieuwe bruggen te bouwen om de stadswijk Merwede
meer aan te laten sluiten bij de rest van de stad. Dit brengt de toekomst van het Utrechtse roeiwater in gevaar;
een Varsity win je niet door na elke 100 meter voor een brug stil te liggen. De PvdUS pleit voor een actieve
lobby-houding van de UU ten behoeve van de belangen van sportende studenten jegens de gemeente in dit
soort kwesties.

Overvolle sportvelden op Olympos
Een ander urgent probleem zijn de overvolle sportvelden van Olympos. Het sportcentrum heeft onvoldoende
ruimte om studenten fatsoenlijk te laten sporten. Op zowel korte als lange termijn staat de studentensport, die
zó belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van studenten, onder druk. De PvdUS ziet de herinrichting van
de Uithof dan ook als een uitgelezen kans om de studentensport de ruimte te geven die zij nodig heeft.

PvdUS wil voor jou:
- Actieve lobby-houding van de UU voor de sportende student
- Behoud van de kwaliteit van het roeiwater
- De ruimte om te sporten op de Uithof
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Studentenwelzijn
Steeds meer studenten ervaren de negatieve effecten van de prestatiedruk die er op hun ligt. Om kans te maken
op een steeds verder concurrerende arbeidsmarkt zijn studenten constant bezig met zoeken naar mogelijkheden om hun CV op te poetsen. Combineer dat met de huidige financiële druk van studeren, het studeren zelf en
vaak een baan, en het wordt snel duidelijk waarom studentenwelzijn een groot probleem is.

Doorzetting en versterking Taskforce Studentenwelzijn
De PvdUS neemt dit probleem zeer serieus en heeft daarom ook plaats genomen in de Taskforce Studentenwelzijn. Wij vinden dat iedereen op een verantwoorde manier het meeste uit zichzelf zou moeten kunnen halen.
Deze taskforce heeft grote stappen gezet in het helpen van studenten met klachten maar de structuur waarop
hulp aangeboden wordt, moet verder verbeterd worden. De PvdUS zou graag zien dat de Taskforce permanent
wordt doorgezet en dat zij meer ondersteuning krijgt. Ook zien we graag de Welzijnsweek jaarlijks terugkeren.

Coronacrisis en studentenwelzijn
De PvdUS ziet in 2020 een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van studentenwelzijn. Ten eerste is plotseling de coronapandemie op het gebied van welzijn natuurlijk het meest dringende aandachtspunt. Ondanks
dat studenten buiten de risicogroep vallen, zullen wij ons ook aan de richtlijnen van de overheid en de universiteit moeten houden om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk af te remmen.

Gebruik van stimulerende middelen
De coronapandemie betekent natuurlijk niet dat de structurele problemen op het gebied van studentenwelzijn
ondergesneeuwd mogen raken. De sterke toename van middelen als ritalin en het gemak waarmee dit te verkrijgen is, zijn een grote zorg. De PvdUS vind dat de gevaren rondom het gebruiken van deze middelen duidelijk
aangekaart moet worden.

Duidelijkheid voor hulpzoekende studenten
Naast het toenemende gebruik in concentratie-verhogende middelen moet de gehele keten waarin een hulp
zoekende student terecht komt verbeterd worden. Vaak hebben studenten geen duidelijk zicht op wie hun begeleider is tijdens hun studie en is het contact met begeleiders zeer beperkt. De PvdUS pleit voor een actievere
rol van begeleiders en tutoren zodat hulp zoekende studenten gelijk weten bij wie zij terecht kunnen met hun
problemen en wie hen verder kan helpen.

Vroeg signaleren van problemen binnen studentenorganisaties
Bij het helpen van studenten met problemen ziet de PvdUS een belangrijke rol voor studentenorganisaties. Deze
hebben vaak beter zicht op de sociale levens van studenten en hebben dus vaak sneller door als er iets mis is.
Studentenorganisaties zouden door de universiteit ondersteund moeten worden zodat zij zo vroeg mogelijk aan
de bel kunnen trekken.

Cultuurverandering op de universiteit
De PvdUS ziet dit niet als een probleem van individuele gevallen maar als een gevolg van het systeem als geheel.
Er moet daarom ook van bovenaf en systeem-breed gekeken worden hoe we psychologische problemen kunnen voorkomen in plaats van verhelpen. Wij zetten ons in voor een cultuurverandering op de universiteit. We
willen dat er meer wordt gedaan vanuit de universiteit om psychologische problemen bij haar studenten te
herkennen en ze daarbij toegankelijke en professionele hulp te bieden, onder andere met behulp van studentenorganisaties. Het wordt tijd dat de universiteit op een verstandige manier haar verantwoordelijkheid gaat
nemen voor het welzijn van haar studenten.

PvdUS wil voor jou:
-

Welzijnsproblemen voorkomen in plaats van genezen
Eerder studenten met problemen helpen door vertrouwenspersonen bij studentenorganisaties
Toegankelijke studentpsychologen en proactieve studieadviseurs
Minder onderlinge concurrentie: met elkaar studeren en niet tegen elkaar
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Studentenhuisvesting
Het is voor studenten steeds lastiger om een huis in Utrecht te vinden. Veel studenten moeten grote afstanden reizen en blijven eindeloos hospiteren. Zeker voor internationale studenten is dit een wezenlijk probleem,
omdat zij minder bekend zijn met de Utrechtse woningmarkt. De leeftijd waarop jongeren uit huis gaan stijgt
hierdoor al enkele jaren en dat terwijl zelfstandig wonen geweldig belangrijk is bij de individuele ontplooiing
tijdens je studententijd.

Meer leefbaarheid & meer woningen op de Uithof
De PvdUS wil dat de universiteit zich inzet om meer huisvesting op de Uithof te creëren en de Uithof aantrekkelijker maakt om te wonen. De Uithof is de enige plek waar de universiteit direct kan bijdragen aan het tekort
aan studentenhuisvesting. Voor een leefbare uithof moeten echter wel de voorzieningen aanzienlijk verbeterd
worden, bijvoorbeeld een grotere supermarkt. Onze hoop is dat als de universiteit dit realiseert, de druk op
de huizenmarkt in de binnenstad afneemt en hier ook meer huisvesting beschikbaar komt. De UU trekt graag
internationale studenten aan maar dan moet zij wel de mogelijkheid bieden voor internationale en Nederlandse
studenten om in Utrecht te kunnen wonen.

Soepelere vergunningsregelingen studentenhuizen
Momenteel is het voor veel studenten erg moeilijk om een vergunning voor een studentenhuis te krijgen. De UU
kan, als invloedrijke organisatie in Utrecht, haar lobbykracht inzetten bij de gemeente Utrecht voor een versoepeling van dit beleid. Onder andere studenten maken Utrecht tot de geweldige stad, waardoor wij van mening
zijn dat de gemeente samen met de universiteit de problemen omtrent huisvesting grondig onder de loep
moeten nemen. De PvdUS staat kortom voor meer en toegankelijke huisvesting voor studenten en een leefbare
Uithof.

PvdUS wil voor jou:
-

Soepelere vergunningsregeling voor studentenhuizen in de binnenstad
Een toegankelijkere woningmarkt voor (internationale) studenten
Betere huisvesting op de Uithof
Een leefbare Uithof
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen aan
een duurzaam en gezond milieu, waar volgende generaties in kunnen opgroeien. Hieronder valt ook zeker de
UU, die zelf gelukkig al veel onderzoek doet naar duurzaamheid.

Verduurzaming universiteitsgebouwen
In veel universiteitsgebouwen (met name de binnenstad) kunnen nog betere maatregelen getroffen worden om
duurzamere panden en minder energieverbruik te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan betere temperatuurregeling in de panden, automatische kranen en waar mogelijk overstappen op dubbel glas. Ook bij de nieuwbouwplannen op de Uithof moet de universiteit rekening houden met duurzaamheid, door bijvoorbeeld bouwmaterialen te hergebruiken en circulariteit hierin ten goede te komen. Dit is de uitgelezen kans om de
universiteitsgebouwen futureproof vorm te geven, op een duurzame manier.

Papierverspilling tegengaan
Papierverspilling is tevens een belangrijk onderwerp waar de PvdUS zich voor inzet. Ongeveer 80% van de tentamens gaan nu digitaal, wat een goede ontwikkeling is. Toch zijn er altijd nog punten waar kan worden verbeterd.
Zo is er in 2020 mede door de PvdUS bij het College van Bestuur een nota ingediend welke pleit voor het verbieden van het op papier inleveren van opdrachten op grote schaal. De nota is aangenomen, en de universiteit is
ook van mening dat dit veranderd moet worden. De PvdUS zal er komend jaar op toezien dat deze toezegging
ook in de praktijk zal worden gebracht.

Sustainable Development Goals in het onderwijs
Een goede recente ontwikkeling is de doelstelling in het Strategisch Plan van de universiteit om Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de VN in het onderwijs te implementeren. De PvdUS is afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij het oprichten van een taskforce, die deze doelstelling van de universiteit gaat structureren
en concretiseren. Het doel van deze implementatie is meer bewustwording met betrekking tot duurzaamheid,
en dan vooral bij studies die daar minder mee bezig zijn. Uiteindelijk beoogt de PvdUS implementatie van de
SDG’s in verschillende cursussen die de universiteit aanbiedt.

PvdUS wil voor jou:
- Verduurzaming van universiteitsgebouwen, en waar mogelijk ook bij de nieuwbouwplannen op de Uithof
- Minder papierverspilling, met name bij openboektamens en het grootschalig inleveren van papers
- Meer bewustwording met betrekking tot duurzaamheid onder de studenten, met behulp van de implementatie van SDG’s in het onderwijs
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Internationalisering
Internationalisering is een groeiend fenomeen binnen de Universiteit Utrecht. Zo krijgen internationals de kans
om een semester vakken te volgen in Utrecht en zorgt het wereldwijde netwerk van de UU ervoor dat Utrechtse
studenten naar meer dan 500 locaties ter wereld kunnen. De PvdUS moedigt deze vorm van internationalisering
aan omdat het bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling naast de reguliere opleiding. Het is een goede manier
om je horizon te verbreden, andere culturen te ervaren en te zien wat er nog meer is in de wereld. Bovendien
draagt het bij aan de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van studenten. De PvdUS zet zich daarom in om een
uitwisseling zo toegankelijk mogelijk te maken.

Nota internationalisering medezeggenschap
Vorig jaar heeft de PvdUS de Nota Internationalisering Medezeggenschapsraad geschreven, waardoor alle documentatie omtrent de medezeggenschapsraad ook in het Engels beschikbaar is. Dit bevordert de actieve en passieve participatie van internationals specifiek in de medezeggenschapsraad en op breder vlak bij de universiteit.

Méér taalcursussen voor docenten
De internationalisering van de UU heeft echter nadelen. Zo verplicht de UU bij veel opleidingen ten minste één
volledig Engelstalige cursus. Deze manier van internationaliseren forceert het Engels als instructietaal. Verengelsing wordt dan ingezet puur om het verengelsen, zonder rekening te houden met de functionaliteit ervan.
Uit ervaringen van studenten blijkt dat dit soms ten koste kan gaan van de onderwijskwaliteit. Zo zijn docenten
bijvoorbeeld lang niet altijd in staat zijn om op hetzelfde niveau in het Engels te doceren zoals dat zij in het Nederlands kunnen. Dat wekt veel ergernis bij studenten, zeker als blijkt dat iedereen in het hoorcollege ook nog
eens Nederlands spreekt. De PvdUS wil daarom in samenwerking met de docenten de mogelijkheid bieden om
voor hen de taalcursussen uit te breiden.

Onderwijskwaliteit boven verengelsing
Het is niet altijd bevorderlijk voor het onderwijs om docenten en studenten te verplichten tijdens het werkcollege Engels te spreken. Studenten kunnen zich geremd voelen om deel te nemen aan discussies wanneer zij niet
in staat of onzeker zijn over het niveau van hun Engels. Om de UU toch het internationale karakter te geven
waar het naar streeft, zou het gebruik van Engels- of anderstalige literatuur aangemoedigd kunnen worden. Op
deze manier gaat verengelsing niet ten koste van het werkgroeponderwijs.

Bescherming Nederlandse taal
De PvdUS pleit verder voor een bescherming van de status van de Nederlandse taal binnen de universiteit. De
universiteit is en blijft een instituut met voornamelijk Nederlandse docenten en Nederlandse studenten en moet
dus niet vergeten dat Nederlands de taal is die het meest gesproken wordt.. Een algehele overschakeling op het
Engels zoals bij Tilburg University, vergroot de kloof tussen universiteit en maatschappij. Wie in Utrecht komt
doceren of studeren, moet (op termijn) Nederlands kunnen spreken. De UU moet dan ook voor fatsoenlijke
voorzieningen zorgen om dit mogelijk te maken, in de vorm van taalcursussen.

PvdUS wil voor jou:
-

Slechts verengelsing wanneer dat daadwerkelijk functioneel is
Internationalisering die niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit
Bescherming van de Nederlandse taal binnen de Universiteit
De mogelijkheid bieden een uitgebreider pakket aan taalcursussen te bieden aan studenten en docenten
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@partijvoordeutrechtsestudent
@Partijvdutrechtsestudent
www.pvdus.nl
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