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VOORWOORD
Voor u ligt een gigantisch partijprogramma, tot stand gekomen met de hulp van
talloze leden, raadsleden en kandidaatsraadsleden van LVS 2022. Mijn dank gaat
natuurlijk allereerst uit naar iedereen die heeft meegeholpen aan dit schrijven. Dat zijn
de Commissie Beleid, die de universitaire standpunten hebben geschreven, de
kandidatenlijsten die gezamenlijk hebben gewerkt aan de punten voor iedere faculteit
en de vrijwilligers van de vertaalcommissie (en erbuiten), die hebben gezorgd dat
alles zowel in Nederlands als Engels beschikbaar is. Speciale dank nog aan Claire voor
de opmaak. Ik hoop dat het u, de lezer mag plezieren om dit programma te lezen en te
doorgronden.

Het programma wordt ingeleid met een korte introductie van medezeggenschap en
haar rol. Het is daarna opgedeeld in twee secties, het universitair programma en het
facultair programma. In het universitaire gedeelte vind u onze algemene standpunten,
waar wij als LVS op de gehele universiteit voor staan. Deze zijn opgedeeld naar zes
onderwerpen, terug te vinden in de inhoudsopgave. Daarnaast zijn in het facultaire
standpunt de extra aanvullingen van onze leden op de zeven faculteiten van Leiden te
vinden. 

Op weg naar een vooruitstrevende, zorgzame universiteit, 
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Instemmingsrecht. Over bijvoorbeeld de begroting, Opleidings- en 
Examenreglement (OER), en het geld dat vrijgekomen is uit de afschaffing van 
de basisbeurs (MKA) heeft de medezeggenschap instemmingsrecht. Dit 
betekent dat de Raad moet instemmen, wil het bestuur hun beleid uitvoeren. 
Gaat de Raad niet akkoord, zal het bestuur hun plan moeten laten varen of met 
een hernieuwd en beter plan komen. Dit “veto-recht” is misschien wel het 
krachtigste instrument voor de medezeggenschap.
Adviesrecht. Dit houdt in dat het bestuur voor bepaalde besluiten advies moet 
(of mag) vragen aan de medezeggenschap. Mocht een raad negatief adviseren, 
kan het bestuur dit, mits met goede onderbouwing, naast zich neerleggen. In 
de regel zal het bestuur de adviezen van de Raad volgen. Ook mag de 
medezeggenschap altijd ongevraagd advies geven.
Informatierecht. Het bestuur is verplicht om de Raad alle informatie te 
verschaffen waar de Raad om vraagt. Dit kan gedaan worden bij de secretaris 
van de raad.
Initiatiefrecht. Een Raad mag altijd een voorstel doen aan een bestuur met een 
door de Raad opgesteld plan. Het bestuur is verplicht om dit in behandeling te 
nemen.

MEDEZEGGENSCHAP 
Wat is medezeggenschap eigenlijk? Als LVS merken we dat veel studenten weinig 
afweten van de medezeggenschap. Dit is een groot probleem, want de 
medezeggenschap is bij uitstek de plek waar jij terecht kunt met je klachten en 
verbeterpunten over jouw opleiding, faculteit of zelfs de gehele universiteit. Daarom 
beginnen wij ons partijprogramma met informatie over de medezeggenschap: wat het 
is en waar de problemen zitten met de huidige medezeggenschap.

De medezeggenschap speelt zich af op drie niveaus: de opleidingscommissie (O(L)C) 
die het opleidingsbestuur adviseert en controleert, de faculteitsraad (FR) die het
faculteitsbestuur adviseert en controleert, en de Universiteitsraad (UR) die het 
College van Bestuur (CvB – het bestuur van de universiteit) adviseert en controleert. 
De medezeggenschap heeft wettelijk gezien een aantal belangrijke rechten. Met deze 
rechten aan hun zijde kunnen onze raadsleden ervoor zorgen dat onze standpunten 
en idealen worden gerealiseerd. De belangrijkste voorbeelden:



UNIVERSITAIR
PROGRAMMA



Stilteruimtes in elk universiteitsgebouw: Het is onduidelijk voor studenten 
waar ze terecht kunnen op de universiteit om tot rust te komen. Stilteruimtes 
zijn nodig voor studenten om te kunnen bijkomen bij overprikkeling, 
paniekaanvallen of om even alleen te zijn zonder daarvoor de universiteit te 
hoeven verlaten. Deze ruimtes moeten worden ingericht op een rustige en 
comfortabele manier, zoals met een bank en goede geluidsisolatie, om de 
student zoveel mogelijk rust te bieden. Ook de huidige vaak gebrekkige 
stilteruimtes moeten worden heringericht. Daarnaast moet er duidelijk in elk 
gebouw worden aangegeven waar deze stilteruimtes zijn en moeten deze altijd 
vrij toegankelijk. Ten slotte moeten deze ruimtes niet tegelijkertijd ook 
gebedsruimtes en borstvoedingsruimtes zijn, zoals nu vaak het geval is. 

Betere communicatie richting studenten over hulp: Er wordt regelmatig naar 
studentenpsychologen verwezen, maar deze moeten beter vindbaar worden 
aangegeven op de website en mediakanalen van de universiteit. Hetzelfde 
geldt voor vertrouwenspersonen, supportgroepen, aanspreekpunten en 
activiteiten met betrekking tot studenten welzijn. Bij betere communicatie 
denken we aan:

Duidelijker en vaker verwijzen naar de aparte pagina op de website die 
toegewijd is aan praktische en up-to-date mogelijkheden om hulpbronnen 
zoals de hierboven genoemde zelfstandig te vinden en te contacteren. Hier 
kunnen dan ook relevante activiteiten, zoals workshops, opstaan. Op dit 
moment wordt die pagina vaak niet gelinkt op de website en zien veel 
mensen hem dus niet;
Regelmatige verwijzingen naar bovenstaande praktische informatie op de 
sociale media van de universiteit;

STUDENTEN
WELZIJN 
Een landelijk onderzoek heeft recentelijk bewezen dat de helft van de studenten met 
mentale problemen kampt. Ook op de Universiteit Leiden is dit een probleem: iedere 
student kent wel iemand die met mentale problemen kampt of kampt zelf met 
dergelijke problemen. Dit heeft impact op iemands studie. Daarom is het belangrijk 
dat de universiteit goede en effectieve ondersteuning biedt aan iedere student en 
dat de universiteit ook duidelijk communiceert waar studenten voor deze 
ondersteuning terecht kunnen.

https://www.student.universiteitleiden.nl/en/vr/general/student-wellbeing?cf=science&cd=computer-science-bsc
https://ecio.nl/webinars/onderzoeksresultaten-studentenwelzijn-landelijk-netwerk-studentenwelzijn-ho/


Een aangewezen fysiek aanspreekpunt voor studenten op de universiteit 
over welzijnszaken - en duidelijke communicatie over de aanwezigheid van 
dit aanspreekpunt;
studentenwelzijn als onderwerp onderdeel maken van de eerste weken van 
het studiejaar, en herhalen gedurende de gehele studie, om zoveel mogelijk 
studenten goed te informeren over hun mogelijkheden.

Behouden van de wellbeing-officers: Momenteel worden de facultaire 
wellbeing-officers gefinancierd door de NPO-middelen, die worden verstrekt 
voor de academische jaren 2021-2022 en 2022-2023 door de overheid. 
Wanneer deze middelen verdwijnen, wordt de wellbeing-officers niet meer uit 
een facultair maar centraal potje betaald. Dit betekent dat heel de universiteit 
één bedrag heeft om de wellbeing-officers te financiëren en dit bedrag zal ook 
kleiner zijn dan nu. Het aantal wellbeing-officers kan als gevolg worden 
verminderd of wellicht vervalt deze functie helemaal. We zien echter dat de 
wellbeing-officers een positieve invloed hebben op de studenten. Met deze 
aparte functie kan een wellbeing-officer ruimte creëren voor studentenwelzijn 
en het ook aansturen in plaats van dat het onder de vele taken valt van iemand 
anders zoals de studieadviseurs. 

Studieadviseurs aannemen per aantal studenten: Studenten hebben veel op 
hun bord. Daar zijn we het allemaal mee eens. Daarbij komen ook veel vragen 
bij over bijvoorbeeld hoe je in het buitenland kan studeren of hoe je het beste 
je academisch jaar kunt indelen. Vaak komt dit terecht bij de studieadviseur, 
omdat dit de enige persoon is waarbij een student terecht kan voor vragen 
buiten academische vakken om. Wanneer elke student gebruik maakt van de 
studieadviseur, zijn twee studieadviseurs voor 300 studenten al gauw te 
weinig. Een betere opzet is dat er per 80 studenten een studieadviseur komt. 
Met genoeg studieadviseurs zal er dan genoeg plek zijn voor studenten om op 
korte termijn een afspraak te kunnen maken met de studieadviseur. Op dit 
moment zijn er wachttijden van een maand of langer bij verschillende 
opleidingen. Daarnaast kan uitval van studieadviseurs door ziekte of vakantie 
ook beter worden opgevangen. De algemene beschikbaarheid van de 
studieadviseurs wordt hiermee bevorderd. 

STUDENTEN
WELZIJN



Zichtbaarheid van vertrouwenspersonen verhogen: Bij een 
vertrouwenspersoon kunnen studenten informatie kwijt die ze elders niet veilig 
kunnen delen. Vertrouwenspersonen aan Universiteit Leiden hebben een 
onafhankelijke status waarbij er geen verantwoording nodig is aan een bestuur. 
Het is zeker nodig dat deze functie er is. Wanneer er een vertrouwenspersoon 
gewenst is, is er al een zeer fragiele en gespannen situatie ontstaan. Om de 
stress van de situatie niet onnodig te verhogen, moet de contactinformatie 
van de vertrouwenspersoon goed zichtbaar zijn en te allen tijde genoeg 
gepromoot worden.

Aandacht door de universiteit voor studentenwelzijn vanuit het perspectief 
van de student: Hierbij zien wij twee aandachtspunten:

De universiteit heeft een strategisch plan gepresenteerd waarin er een 
groeiende focus ligt op online alternatieven voor lesgeven. Uit onderzoek is 
gebleken dat fysieke colleges en werkgroepen voor veel studenten mentaal 
beter is. Sociaal bezig zijn motiveert studenten om met hun studie door te 
gaan, een netwerk op te bouwen en vriendschappen aan te gaan. Alle 
plannen die worden gemaakt wat betreft een beweging naar online 
lesgeven moeten worden besproken met de studenten in kwestie. 
Tegelijkertijd zien we dat er ook online alternatieven moeten zijn voor 
studenten die fysiek niet kunnen deelnemen. Het is daarom ook van belang 
dat deze opties niet verdwijnen; niet iedereen kan altijd fysiek onderwijs 
bijwonen en ook voor deze studenten moet plaats zijn op de Universiteit.
We zien dat er veel aandacht en geld wordt besteedt aan eenmalige of 
jaarlijkse interventies, zoals de wellbeing weeks, om studenten een steuntje 
in de rug te geven. Hoewel eenmalige activiteiten prima zijn, hebben 
studenten juist structurele steun nodig om de werkdruk aan te kunnen. Dit 
kan de universiteit bieden door een sterke integratie van studentenwelzijn 
activiteiten en programma’s in studieprogramma’s zelf en via 
studentgerichte groepen zoals verenigingen. Dit gaat dan niet alleen om 
extra activiteiten naast de studie, maar geïntegreerde hulp met 
loopbaanoriëntatie, omgaan met studiedruk, etc. 

STUDENTEN
WELZIJN



Transparantie over onveiligheid op de universiteit: De universiteit is niet 
altijd voor iedere student een veilige plek. De universiteit hoeft niet te doen 
alsof dit wel zo is. Daarom vinden wij dat de universiteit transparant moet zijn 
wanneer er gevoelens van onveiligheid worden geuit door studenten. Manieren 
om transparant te zijn, zijn onder andere:

Bijeenkomsten voor studenten organiseren die zich onveilig voelen door 
bijvoorbeeld intimidatie;
Erkenning en actieve steun voor studenten die onveilige situaties op of 
door de universiteit hebben meegemaakt;
Publieke en duidelijke communicatie via nieuwsbrieven en sociale media 
over veranderingen op de universiteit die het gevoel van veiligheid van 
studenten kunnen beïnvloeden (zoals het recent ophangen van slimme 
camera’s);
Tijdig en erkennend contact opnemen met studenten die kritiek hebben op 
ontwikkelingen binnen de universiteit die het gevoel van veiligheid 
aantasten. Zo zagen wij dit jaar dat de persoon achter ‘a survivor at Leiden’, 
die aandacht vroeg voor het afschaffen van de supportgroep voor 
slachtoffers van seksueel geweld, erg lang moest wachten op reactie en 
medewerking van de universiteit.

STUDENTEN
WELZIJN

https://www.instagram.com/a.survivor.at.leiden/


Een toegankelijkere universiteit voor eerstejaars studenten, in het 
bijzonder eerste generatie studenten: De universiteit is een nieuwe en 
stimulerende omgeving voor elke nieuwe student. Toch kan het ook 
verwarrend en overweldigend zijn voor studenten zonder voorkennis van het 
komen en gaan van de universiteit. De universiteit moet daarom waarborgen 
dat elke student voldoende ondersteund is, en geïnformeerd wordt over de 
faciliteiten en mogelijkheden die de universiteit aanbiedt. Studenten moeten 
een informatiepakket krijgen dat een ruim overzicht geeft van de universiteit 
en haar faciliteiten. Op deze manier wordt de transitie naar hoger onderwijs 
gemakkelijker. De eerste stap in dit proces is de universiteit die erkent dat er 
een ongelijkheid bestaat in de toegankelijkheid van informatie tussen eerste 
generatie studenten en studenten die al hun weg kennen binnen het systeem 
van de universiteit. Het verstrekken van informatie brochures aan elke student 
geeft ons de mogelijkheid om naar een gelijkwaardig geïnformeerd 
studentencollectief.

DIVERSITEIT 
& INCLUSIE
Onze wereld wordt steeds diverser. Dit wordt gereflecteerd in de studenten van onze 
universiteit. The universiteit herbergt steeds meer diverse identiteiten en in deze 
rijke studie omgeving is het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen zonder 
hinder, benadeling, en/of onnodige belemmeringen. Een diversiteit aan mensen en 
ideeën verbetert creativiteit en het oplossen van problemen binnen een organisatie. 
Daarom moet de universiteit een veilige en inclusieve studeeromgeving creëren voor 
alle studenten, los van bijvoorbeeld genderidentiteit, handicap of 
migratieachtergrond. Kort gezegd, iedereen. Daarom willen wij:

Een actieplan tegen ongepast gedrag: Ondanks onze pogingen om ongepast 
gedrag te voorkomen, kunnen er nog steeds dingen misgaan. Zoals we hebben 
gezien in Amsterdam, is MeToo ook relevant voor de universiteit. De 
universiteit zou er alles aan moeten doen om ongepast gedrag te voorkomen 
en te limiteren. Dit betekent duidelijke, makkelijk toegankelijke plekken en 
mensen om dit soort ervaringen te melden, en het klaar hebben van een 
actieplan. Op dit moment is dit niet duidelijk voor studenten. Studenten weten 
ook vaak niet wat er gedaan zou worden als er een melding van die soort 
gemaakt wordt. Dit maakt dat studenten aarzelen om een melding te maken, 
omdat zij een groot persoonlijk risico nemen om dit te doen.



Verschillende aanspreekvormen in de universitaire systemen en 
communicatie: Studenten en werknemers worden geregistreerd als meneer of 
mevrouw in USIS, Brightspace, en universitaire communicatie. Een derde optie 
is nog niet beschikbaar voor mensen die zich anders identificeren dan de twee 
opties. Wij willen dat studenten en werknemers hun eigen aanspreekvormen 
kunnen aanpassen in USIS zodat iedereen zich gezien en betrokken kan voelen 
op de universiteit. Wij stellen voor om de gewenste aanspreekvorm toe te 
voegen en weer te geven in studenten- en werknemersaccounts.

Religieuze gebedsplaatsen moeten fatsoenlijk beschikbaar en toegankelijk 
zijn: Zoals eerder vermeld, willen dat we gebedsruimten gescheiden worden 
van stilteruimtes. Dit komt omdat deze twee kamertypes met verschillende 
bedoelingen worden gebruikt. Wij vinden dat gebedsruimtes kamers moeten 
zijn die uitsluitend bestaan voor een gebedsruimte, aangezien stilteruimtes ook 
worden gebruikt door studenten die overprikkeld zijn of een rustige plek nodig 
hebben om na te denken. Gebedsruimten moeten privé en toegankelijk zijn. 
Net als bij de stilteruimtes betekent dit open deuren en de voorziening van al 
het materiaal dat nodig is voor het gebed, zoals gebedsmatten. Bovendien 
moeten deze kamers netjes zijn, dus zich niet bevinden in een kamer die meer 
op een bezemkast lijkt. Wij vinden dat elke religieuze student een respectabele 
plek moet hebben om hun geloof te praktiseren.

DIVERSITEIT 
& INCLUSIE



De Universiteit moet beter communiceren over de faciliteiten die al 
aanwezig zijn: Veel faciliteiten en organisaties die opgezet zijn en ondersteund 
worden door de universiteit zijn onbekend bij veel studenten. Dit betekent dat 
studenten deze organisaties en faciliteiten missen als zij hulp willen met 
problemen binnen onze universiteit. De universiteit zou meer moeten doen om 
het contact tussen studenten en deze organisaties te verbeteren, door 
bijvoorbeeld ze voor te stellen tijdens de El-Cid/OWL, via studieverenigingen, 
en tijdens de eerste weken van het jaar.

De toegankelijkheid van het gebouw moet worden overwogen: Op het 
moment zijn liften beschikbaar in de meeste gebouwen. Deze zijn echter niet 
altijd beschikbaar, vaak hebben studenten een speciale pas nodig om ze te 
kunnen gebruiken. Dit resulteert in meer hindernissen voor mensen met 
gelimiteerde toegankelijkheid, wat inhoudt dat zij bijvoorbeeld meer moeite 
hebben met naar college gaan, en meer dingen om te regelen om de 
gebouwen gewoon te gebruiken. Liften zouden beschikbaar moeten zijn voor 
alle studenten, zonder de behoefte om een pas te verkrijgen. Een ander deel 
van toegankelijkheid is het bestaan van automatische deuren, die nu niet in elk 
universiteitsgebouw beschikbaar zijn. Toegankelijkheid omvat ook het ter 
beschikking stellen van degelijke plekken om te zitten en geen drempels op de 
vloer. Dit alles moet natuurlijk worden overwogen bij alle nieuwe 
universiteitsgebouwen.

DIVERSITEIT 
& INCLUSIE



De universiteit houdt aan de richtlijnen voor digitale toetsing: Bij digitale 
toetsingsmiddelen zoals proctoring wordt de privacy van studenten aangetast. 
Inmiddels weten we dat proctoring niet zo veilig is als werd gedacht. Dit 
betekent dat er veel nadelen kleven aan het gebruik van dit progrogramma. We 
begrijpen dat het op dit moment lastig is om proctoring binnen de gehele 
universiteit te verbieden. Daarom is het belangrijk om toe te zien op de huidige 
richtlijnen: wordt proctoring inderdaad echt alleen als een laatste redmiddel 
ingezet? Daarnaast moet er een meldpunt komen voor mogelijke 
privacyschendingen van proctoring en problemen die ontstaan door 
proctoring.

De universiteitswebsite moet worden verbeterd: Op dit moment is de 
universiteitswebsite onoverzichtelijk voor veel studenten en daarom wordt de 
website weinig gebruikt. Dit leidt ertoe dat studenten veel informatie over de 
universiteit missen. Het altijd moeten invullen van de studie voelt bijvoorbeeld 
voor veel studenten als overbodig en als een extra irritatie. Daarnaast googlen 
veel studenten eenvoudigweg wat ze willen weten in plaats van zich een weg 
te banen door de zoekopties van de website. Informatie is dus niet 
overzichtelijk of logisch verspreid over de universiteitswebsite. Studenten 
moeten sneller en makkelijker informatie kunnen vinden.

Camera beleid moet worden veranderd: LVS pleit voor een onmiddelijke 
herevaluering van het gebruik van camera’s. In het afgelopen jaar zijn zonder 
uitvoerig overleg of goede informatievoorziening camera’s in 
universiteitgebouwen geïnstalleerd, terwijl de digitale veiligheid van studenten 
en medewerkers onvoldoende gewaarborgd werd. Het vertrouwen van 
studenten in hun digitale veiligheid moet worden hersteld door een inzichtelijk 
beleid en harde garanties dat deze situatie zich nooit kan herhalen. Daarnaast 
moet de universiteit duidelijk haar eigen beleid handhaven en de camera’s 
nooit gebruiken op enige wijze die persoonlijke gegevens van studenten en 
medewerkers opslaat of verwerkt.

DIGITALISERING
De afgelopen jaren heeft de universiteit, soms noodgedwongen, veel gebruik 
gemaakt van verschillende digitale middelen. Hoewel het onderwijs voornamelijk 
weer fysiek wordt gegeven, vindt LVS het belangrijk dat digitalisering en haar 
implicaties nog steeds voldoende aandacht krijgen. Daarom willen wij het 
volgende:



Tekort aan materiaal: De universiteit verwacht dat alle studenten de beschikking 
hebben over een laptop en webcam om goed aan de studie mee te kunnen doen. 
Niet alle studenten beschikken echter over de middelen om deze materialen aan 
te schaffen. Wij willen daarom dat de universiteit deze studenten meer 
tegemoetkomt door een systeem op te zetten waarbij álle studenten korting 
kunnen krijgen bij de aanschaf van computergerelateerde studiebenodigdheden. 
Zo hoeft de universiteit niet de gehele aanschaf te vergoeden, maar biedt ze 
studenten met een kleine beurs wel meer kansen om aan goed studiemateriaal te 
komen. Door deze mogelijkheid aan alle studenten aan te bieden hoeft ze 
tegelijkertijd geen onderscheid te maken tussen verschillende studenten. 

Hybride onderwijs blijft noodzakelijk: Na twee jaar digitaal en hybride 
onderwijs, zien we dat het gebruik van digitale middelen nadelen, maar ook vele 
voordelen kent. Kwetsbare studenten die liever niet in grote, volle collegezalen 
willen plaatsnemen hebben hierdoor de mogelijkheid om thuis onderwijs te volgen. 
Bij ziekte missen studenten niet een heel college en daarmee cruciale stof voor 
hun studievoortgang. LVS pleit er daarom voor om hybride onderwijs nog steeds 
mogelijk te blijven maken, al is het Coronavirus misschien niet meer zo prominent 
op de voorgrond aanwezig als de afgelopen periode. Voor het aanbieden van 
hybride onderwijs is het wel noodzakelijk dat er voldoende materiaal aanwezig is 
om colleges op te nemen en dat docenten nog genoeg ondersteuning kunnen 
krijgen bij het gebruik van dit materiaal.

Informatievoorziening digitale middelen: Momenteel biedt de universiteit een 
aantal gratis ICT-faciliteiten, zoals anti-virussoftware en Microsoft Office 365. 
Bovendien kan er via SURF-spot ook andere software met korting worden 
aangeschaft. Veel studenten zijn echter niet op de hoogte van het bestaan van dit 
aanbod, waardoor zij onnodig hun eigen geld steken in software die ze ook gratis 
hadden kunnen krijgen via het outlook account dat aan de mail van iedere student 
is gekoppeld. Wij willen daarom dat de universiteit studenten, maar ook 
medewerkers beter informeert over het huidige aanbod aan digitale middelen. Dit 
kan bijvoorbeeld door een halfjaarlijkse mail te sturen met informatie en door de 
informatie op een opvallendere plek op de universiteitswebsite te plaatsen.

DIGITALISERING



MyPersonalPlanner moet verder geïmplementeerd worden in de universiteit: 
In het afgelopen najaar heeft de Faculteit Geesteswetenschappen de tool 
MyPersonalPlanner in gebruik genomen. In deze omgeving kunnen studenten hun 
planning voor het komende jaar opgeven en zich ook inschrijven voor vakken. 
Onze partij heeft veel positieve geluiden gehoord over de opzet en 
gebruiksvriendelijkheid van dit programma ten opzichte van uSis en daarom 
pleiten wij ervoor om MyPersonalPlanner spoedig ook bij de andere faculteiten in 
te zetten. 

Waarborgen van privacy en veiligheid: Bij het gebruik van digitale 
onderwijsvormen moet de digitale veiligheid en privacy van studenten en 
medewerkers voorop staan. De aanvallen die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd 
op de systemen van bedrijven en universiteiten, vragen daarbij om een 
permanente investering in cybersecurity. Digitale toetsmethoden en digitale 
vergadermethoden moeten zo veilig mogelijk zijn. Zo mogen docenten niet 
zomaar bij de gegevens van studenten, zelfs als het met de beste bedoelingen is. 

DIGITALISERING



Het vormen en uitvoeren van een duurzaamheidsplan: Op dit moment heeft 
de universiteit geen duurzaamheidsplan. Dat moeten we formuleren. Hoewel 
onze universiteit een van de duurzamere universiteiten van Nederland is, werkt 
de universiteit niet volgens een duidelijk beleid. Dat heeft tot gevolg dat er 
geen garantie is dat de huidige vooruitgang behouden blijft. Een 
duurzaamheidsplan zal zorgen voor meer duidelijkheid voor het personeel en 
de studenten, en zal daarbij een heldere richtlijn bieden voor toekomstige 
projecten.

Duurzame gebouwen: De universiteit moet zo duurzaam mogelijk bouwen. 
Concreet houdt dat in: goed geïsoleerde gebouwen met zonnepanelen, genoeg 
groen in de gebouwen en verantwoord gebruik van verwarming. Bestaande 
gebouwen moeten ook gemoderniseerd worden, om te zien waar de 
universiteit verbeterd kan worden. Zo kan de verwarming vaker uitgezet 
worden. 

Duurzaamheid meer verwerken in de studies: De grootste bijdrage die de 
universiteit kan leveren aan het oplossen van de klimaatcrisis, is het aanbieden 
van kennis, tools en vaardigheden met betrekking tot duurzaamheid aan haar 
studenten. Alle studenten moeten de mogelijkheid hebben om duurzaamheid 
in hun curriculum te verwerken, het maakt daarbij niet uit of ze Franse Taal en 
Cultuur of Public Administrations studeren. Onderzoek van LUGO toont aan 
dat er een gigantische vraag is naar onderwijs over duurzaamheid, en dat het 
huidige onderwijs op dit gebied tekort schiet. Er is ook een groeiende behoefte 
aan expertise op het gebied van duurzaamheid op de huidige banenmarkt.

DUURZAAMHEID
LVS vindt dat het bestrijden van klimaatverandering een prioriteit moet zijn van 
de Universiteit and dat ze een leidersrol moeten aannemen op het gebied van 
duurzaamheid. In de komende paar jaar moet de Universiteit Leiden hard werken 
aan duurzaamheid. Het doel is een compleet circulaire en klimaatneutrale 
Universiteit in 2030.  Daarom willen wij:



Investeer duurzaam: De universiteit moet niet enkel een duurzame 
energieleveraar hebben, maar zou ook een ‘groene’ bank moeten gebruiken voor 
geldzaken. Momenteel gebruikt de universiteit de Rabobank, maar dit is niet de 
meest duurzame bank. Mogelijke alternatieven zijn (volgens de ‘Eerlijke 
Bankwijzer’: ASN, Triodos, SNS, Van Lanschot, ABN Amro. De universiteit moet 
er ook voor zorgen dat het pensioenfonds van de universiteits-ABP enkel 
duurzaam investeert. 

Het aanvullen van LUGO: In de laatste paar jaren heeft de Leiden University 
Green Office met succes duurzaamheid ter tafel gebracht bij studenten en 
beleidsmakers van de universiteit. Dit doen ze door duurzame initiatieven te 
steunen en door evenementen te organiseren. De focus ligt momenteel op het 
groener maken van de universiteit, maar daar is een grotere capaciteit voor nodig. 
Met meer hulpmiddelen kunnen de leden van LUGO zich specialiseren en actief 
worden op specifieke vlakken binnen de universiteit, om zo directer betrokken te 
zijn en beter advies te kunnen geven. 

DUURZAAMHEID



Een beter receptie committee om te verzekeren dat internationale 
studenten goed welkom te heten: Internationale studenten komen in Leiden 
studeren van over de hele wereld uit verschillende culturen, ervaringen en met 
verschillende verwachtingen. Voor een aantal van die studenten is het de 
eerste keer dat ze in een ander land leven, ver van hun thuisland. Daarom is het 
belangrijk om ze een gevoel te geven dat ze worden meegenomen en dat de 
universiteit om ze geeft. Daarom moeten de volgende dingen worden 
meegenomen:

Betaalbare taalcursussen voor iedereen: Hoewel het waar is dat in 
Nederland bijna iedereen Engels kent en je dus geen Nederlands hoeft te 
spreken, kan de taal een andere belangrijke toegangsweg vrijmaken voor 
deelname aan het studentenleven. Daarnaast zijn veel Nederlandse 
studenten onzeker over hun Engels. Daarom moeten zowel Nederlands als 
Engels vaak en betaalbaar worden aangeboden als taalcursus.
Meer informatie over hoe Nederland werkt: regels steken overal anders in 
elkaar en dit kan voor internationals best even wennen zijn. Zo moet je als 
international een werkvergunning hebben om te werken, waar veel zich in 
de eerste maanden niet van bewust zijn. Het is belangrijk om internationale 
studenten van te voren goed in te lichten over deze regels via een goede 
informatievoorziening in een welkomstpakket.
Een uitgebreidere versie van het welkomstcommittee: Op dit moment kan 
er meer gedaan worden door dit committee: administratie en meer 
welkomstactiviteiten, een beter informatiepakket en internationale 
studenten wegwijs maken op de universiteit. Daarom stelt LVS voor dit 
committee uit te breiden en in te delen in subcommissies met hun eigen 
verantwoordelijkheden. 

INTERNATIO
NALISERING
Onze universiteit wordt steeds internationaler. Dat betekent meer internationale 
studenten en meer internationale professoren. 30% van de studenten komt nu 
uit het buitenland. Desondanks blijven er problemen op het gebied van leven in
de Nederland, sociale bubbels van internationale studenten en het gebrek aan 
internationale studenten in de medezeggenschap. Daarom willen wij:



Sociale activiteiten tussen studenten: Op dit moment leven internationale 
studenten en Nederlandse studenten grotendeels in hun eigen sociale 
bubbels. Dit is zonde, want het beperkt de perspectieven van beide groepen 
en hierdoor is één van de voornaamste voordelen van zoveel internationale
studenten dus nutteloos. Om deze twee werelden te integreren stelt LVS de 
volgende oplossingen voor: 

Inclusieve introductie weken zonder de Engelse en Nederlandse studenten 
op te splitsen: Leiden universiteit heeft tegenwoordig Op dit moment kent 
de Universiteit Leiden drie introductieweken: de EL CID-week voor 
Nederlandstalige studenten, de OWL week voor internationale studenten 
en de HOP-week voor (Nederlandstalige en internationale) Haagse 
studenten. We zijn tevreden dat internationale studenten niet vergeten 
worden bij de introductieweken, maar wij pleiten voor het organiseren van 
één week waarin parallelle programma’s worden aangeboden voor 
Nederlandse en internationale studenten. Op deze manier mengen 
internationale studenten gemakkelijker met lokale studenten en integreren 
zij vanaf het allereerste moment beter in het Nederlandse studentenleven.
Meer universitaire activiteiten in het Engels: carrière evenementen 
bijvoorbeeld, die vaak nog niet in het Engels zijn. Zeker facultair wijde 
activiteiten zijn vaak in het Nederlands. Hierdoor worden internationals 
ontmoedigd deel te nemen. Met Engelse evenementen kunnen 
Nederlandse studenten ook beter mengen met internationale studenten.
Universiteitswijd buddy systeem: Op dit moment bieden enkele faculteiten 
een buddy programme aan voor internationale studenten 
(Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen). Hierin worden 
internationale studenten gekoppeld aan Nederlandse studenten die hen op 
weg helpen. Wij pleiten voor een universitair buddy programme dat voor 
alle internationale studenten toegankelijk is. Hier ligt natuurlijk nog wel de 
voorkeur voor het koppelen van buddy’s aan faculteitsgenoten.

INTERNATIO
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Student coparticipatie moet tweetalig zijn: Het is belangrijk dat alle 
studenten meedoen aan medezeggenschap. Daar kunnen hun stemmen 
worden gehoord en hun klachten worden aangepakt. Internationale studenten 
vormen een belangrijke kans voor het verbeteren van de universiteit. Op dit 
moment echter is de taal over Nederlands. Dat betekent dat internationale 
students slecht kunnen communiceren in de medezeggenschap. Dit is niet 
alleen een probleem in de faculteitsraden, maar ook in de OLC’s en OLB’s. 
Nederlands is geen vereiste voor de meeste studies, maar blijkbaar wel om 
mee te kunnen denken over de universiteit. Daarom wil LVS:

De introductie lessen voor een raadslid of OLC-lid beschikbaar in het 
Engels.
Raadswerk en OLC’s moeten beschikbaaar zijn voor internationale 
studenten in het Engels. 
Internationale studenten in universiteitsorganisaties moeten betaalde 
vertaling buddies krijgen. Dit is ook een goede extra baan voor Nederlandse 
studenten.
Universiteit bepaalt internationale studenten van nodig gebruik van 
vertalingsprogramma’s.
Duidelijke richtlijnen over hoe internationale studenten moeten worden 
behandeld in de universitaire bodies. De richtlijnen moeten ook een 
tweetalig beleid hebben waarbij raadsleden kunnen communiceren en 
beantwoord worden in het Engels
Alle papieren ook beschikbaar in het Engels. Notulen en andere 
documenten moeten beschikbaar zijn in het Engels. 

INTERNATIO
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Betere integratie van studenten van de Campus Den Haag met de Campus 
Leiden: Op dit moment is er een scheiding tussen de studenten in Den Haag 
en in Leiden. Hoewel beide groepen onderdeel zijn van dezelfde universiteit, 
wordt dat vaak niet zo ervaren. Studenten die in Den Haag studeren gaan naar 
andere evenementen en hebben een andere introductieweek. Over het 
algemeen worden de twee steden door studenten gezien als twee 
verschillende belevingen. LVS wil deze kloof dichten door ervoor te zorgen dat 
iedereen zich deel voelt van één universiteit:

Reorganisatie van de introductieweken, waarbij de focus niet ligt op een 
van de steden, maar beide steden aandacht krijgen. Onze universiteit is 
verdeeld over twee steden, maar onze introductieweken organiseren in 
feite maar een introductie tot één stad. De universiteit zou beide steden 
moeten introduceren tijdens de El-Cid en de HOP-week, om studenten 
een compleet beeld te geven van de universiteit. 
Organiseren van gezamenlijke activiteiten: Op dit moment hebben 
studenten uit Den Haag en uit Leiden meestal hun eigen symposia en 
activiteiten. Gezamenlijke activiteiten kunnen helpen om de studenten tot 
één groep in plaats van twee te maken. 

Het creëren van een co-participatie verantwoordelijkheid voor Den Haag, 
(opdat er ook daar verantwoordelijkheid genomen wordt): Op dit moment 
heeft de Campus Den Haag geen raad of organisatie met volledige 
verantwoordelijkheid: dieze wordt verdeeld over de Universiteitsraad, de 
Faculteitsraad en andere instituten voor gespecialiseerde onderwerpen. Dit 
zorgt er uiteindelijk voor dat niemand verantwoordelijk is en dat het lastig is 
om een coherent beleid te maken voor de volledige campus. Dit moet 
veranderen: LVS wil een officieel comité opzetten met verantwoordelijkheden 
in de UR, dat samenwerkt met de FRs om beleid te voeren en om de Campus 
te besturen. Op deze manier zijn de verantwoordelijkheid en het beleid helder 
voor alle betrokkenen. 

CAMPUS 
DEN HAAG
Onze universiteit is verspreid over twee steden, maar deze steden worden vaak 
ervaren als twee losse universiteiten. Op organisatorisch en sociaal vlak zijn 
Leiden en Den Haag compleet verschillend. Wij denken dat dit de potentie van 
Den Haag als een studentenstad belemmert en dat het het beleid ontzettend 
verwart. Daarom stellen wij voor:



Groei van het aantal studie- en collegeruimtes in Den Haag: Al jaren is de 
drukte op de Campus Den Haag groot. Dit zagen we al terug in een gebrek aan 
studieplekken voor zelfstudie buiten colleges om, maar nu breidt de kwestie 
zich ook uit tot de collegezalen. Er zijn plannen om meer gebouwen te huren, 
en die plannen worden ook concreet gemaakt. Toch zal dit nog enige tijd 
duren. Er komen nu stemmen op dat collegetijden zouden moeten worden 
uitgebreid om zo collegezalen te kunnen aanbieden aan alle vakken. Dit is in 
geen geval een optimale oplossing voor het probleem rondom het gebrek aan 
collegezalen, en zal de problemen rondom het gebrek aan studieplekken ook 
niet oplossen. Het is daarom belangrijk dat er andere kortetermijnoplossingen 
komen om studenten de mogelijkheid te bieden tot (zelf)studie in een fijne 
omgeving, en op ‘normale’ tijden.

De glazen muur tussen studenten en docenten: Maak contact met 
personeel in het gebouw laagdrempeliger: Docenten bevinden zich achter 
glazen muren. Dit belemmert het contact tussen studenten en docenten. Om 
te voorkomen dat onbevoegden kantoorruimtes binnengaan, zouden er LU- 
card scanners geïnstalleerd kunnen worden. Op die manier kunnen studenten 
gemakkelijker het kantoor van hun professoren bezoeken om vragen te stellen.

Zorg voor een alom beschikbaar overzicht van (ver)bouwprojecten in Den 
Haag: In lijn met de problemen die ervaren worden rondom het tekort aan 
studieplekken, pleiten wij voor een overzicht van de (ver)bouwprojecten die 
vanuit de universiteit op de planning staan in Den Haag. Hierin moet worden 
omschreven welke plannen de universiteit, al dan niet in samenwerking met de 
gemeente, op het oog heeft, en wat er zoal wordt gedaan om de Campus Den 
Haag uit te breiden. Op deze manier is het ook voor de medezeggenschap 
inzichtelijker wat er door de universiteit wordt gedaan aan het ruimtetekort op 
de Campus, en kunnen doeltreffende adviezen aan de universiteit worden 
uitgebracht. 

CAMPUS 
DEN HAAG
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Minorenaanbod verbeteren: Het huidige minorenaanbod is zeer beperkt. Dit 
betekent dat veel studenten niet hun gewenste minor kunnen doen. De 
universiteit moet kijken naar opties om de capaciteit van de minoren te 
vergroten via bijvoorbeeld PhD-kandidaten en Teacher Assistants. Daarnaast 
moet de universiteit ook beter studenten informeren aan welke eisen minoren 
op andere universiteiten onderhevig zijn om te voorkomen dat minoren 
achteraf worden afgekeurd. Tot slot kan de faculteit ook kijken of er meer 
interdisciplinaire minors kunnen worden opgezet met bijvoorbeeld 
geesteswetenschappen. 

Een betere informatievoorziening en communicatie naar studenten toe: Het 
is belangrijk dat studenten weten waar ze aan toe zijn, waar ze informatie 
kunnen vinden over hun studiemogelijkheden en extracurriculaire 
mogelijkheden. In het afgelopen jaar, is de communicatie niet optimaal 
geweest, zeker over de minoren en stages. Ook de communicatie van de 
examencommissie moet sneller en duidelijker. 

Toegankelijkheid verbeteren: Het is belangrijk dat iedere student zich thuis 
voelt op de faculteit en niet belemmerd wordt tijdens de studietijd. Op dit 
moment is de toegankelijkheid van het faculteitsgebouw en het onderwijs nog 
niet optimaal. Daarom stellen wij voor te verbeteren:

Een toegankelijker gebouw. Het is belangrijk om de drempels in het 
faculteitsgebouw te verwijderen en er een betere lift komt voor studenten 
die met een fysieke beperking kampen. Ook moeten deuren overal per 
knop open kunnen gaan voor mensen in een rolstoel en moeten de lokalen 
beter worden aangepast op mensen met beperkte mobiliteit of fysieke 
klachten.
Online colleges behouden. Op dit moment worden veel colleges 
opgenomen. Dit is voor studenten met toegankelijkheidsproblemen
essentieel om de colleges te blijven volgen dus willen we dit behouden. 
Tentamenondersteuning. Studenten die kampen met bijvoorbeeld 
faalangst en daardoor moeite hebben hun tentamens op een stressvrije 
manier te maken,moeten hierbij goede ondersteuning krijgen. Denk hierbij
aan langere tijd tijdens tentamens en flexibele deadlines, of de 
mogelijkheid tot online tentamens.

FACULTEIT DER 
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Toegankelijke stages: Op dit moment is het lastig een goede stage te vinden.
De universiteit moet duidelijkere inschattingen van kosten geven. Daarnaast 
kunnen docenten ook kijken of hun eigen onderzoek gelegenheden biedt voor 
veldwerk en stages voor studenten. Ook voor studenten die vanwege een 
blessure of ander fysiek probleem geen graaf-stage kunnen volgen, moeten 
alternatieve stagesbeschikbaar zijn zonder veel gedoe.

Meer studieadviseurs: Op dit moment zijn er drie studieadviseurs voor zo’n 
300 studenten. Hierdoor worden vragen laat beantwoord en is de 
ondersteuning zeer gebrekkig. We willen dus meer studieadviseurs om 
studenten beter en sneller op weg te helpen. 

Herevaluering van de werkdruk van vakken: Op dit moment zijn, deels nog 
dankzij corona, veel drukke vakken na elkaar gepland. Dit leidt tot een hoge 
werkdruk met grote piekmomenten waarbij studenten regelmatig tegen 
burnouts aanlopen. De verdeling en EC van vakken moeten dus worden 
bekeken en beter verdeeld over het jaar, om dit soort burnouts te voorkomen 
en de werkdruk te verlagen. 

Goed werkend mentorsysteem behouden: Sinds corona zijn er 
buddygroepjes ingericht die begeleid worden door studentmentoren. Dit 
systeem met studentenmentoren zorgt ervoor dat er meer informeel contact 
is tussen studenten, ouderejaars eerstejaars wegwijs kunnen maken op de 
faculteit en hun vroegtijdig kunnen helpen met problemen. Wij stellen voor om 
dit mentorsysteem in stand te houden en verder te verbeteren. 
Studentmentoren moeten goed getraind worden voor hun taak. Daartegenover 
moet een evenredige vergoeding komen te staan.
Behoud de unieke positie van deze faculteit: De faculteit der Archeologie in 
Leiden is de enige zelfstandige archeologische faculteit in Nederland. Deze 
unieke positie moet behouden worden. De kleine faculteit zorgt voor een 
hechte gemeenschap met een kleine organisatie. Hoewel deze faculteit de 
huidige positie moet behouden, zijn wij er wel voorstander van dat de faculteit 
meer samenwerking opzoekt met andere faculteiten van deze universiteit om 
studenten een zo breed mogelijk palet aan studieopties aan te bieden voor 
bijvoorbeeld minoren en verbreding. Op de faculteit van 
Geesteswetenschappen worden bijvoorbeeld veel vakken aangeboden die ook 
voor archeologen zeer nuttig zijn. 

FACULTEIT DER 
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Herevaluering van tentamenperiode: Op dit moment is de tentamenplanning 
voor rechten zwaar voor studenten. Een aanzienlijk aantal tentamens zijn 
namelijk gepland vlak na vakantieperiodes. Dit betekent dat veel studenten 
niet de tijd hebben om bijvoorbeeld hun kerst met familie door te brengen. 
Daarom wil LVS een herevaluering of de huidige planning van tentamens kan 
worden verbeterd waarbij tentamens niet vlak na studentenvakanties zijn. 

Toegangseisen tot tentamens krijgen een coulance regeling: Op dit moment 
is het zo dat als je bij verschillende vakken slechts een hertentamen mag 
nemen als je het eerste tentamen hebt gemaakt. Dit leidt tot lastige situaties 
voor sommige studenten: studenten met corona of dringende persoonlijke 
omstandigheden kunnen niet aan dit tentamen deelnemen en falen dus 
automatisch het vak of worden gedwongen ziek in de tentamenzalen te zitten. 
LVS bepleit daarom een coulance regeling waar studenten bij uitzondering 
aanspraak op kunnen maken: studenten moeten om dringende 
omstandigheden het tentamen kunnen missen en daarna het hertentamen wel 
maken. 

Afschaffen van ongeschoonde lijsten: Door werkgevers wordt veelal om 
ongeschoonde cijferlijst gevraagd, waarop de hertentamens en onvoldoendes 
te zien zijn. Dit veroorzaakt veel stress onder studenten, vooral wanneer ze niet 
kunnen motiveren waarom ze een tentamen hebben moeten herkansen. LVS 
wil de faculteit laten stoppen met het verstrekken van deze lijsten. Deze 
kwestie staat al ter discussie, wat LVS betreft wordt het categorisch 
uitgesloten.

Meer studieadviseurs en een langer tutorprogramma: Op dit moment 
moeten veel studenten lang wachten om afspraken met de studieadviseurs. 
Dit betekent een hoge barrière om steun te zoeken voor veel studenten, naast 
dat de oplossingen vaak niet meer relevant zijn zodra de student ze krijgt. 
Daarnaast is ook de ondersteuning gedurende het tutorprogramma te kort: 
hierdoor is veel voor eerstejaars studenten nog veel onduidelijk zodra dat 
programma is afgelopen. Dit zorgt voor meer verwarring en studenten die 
langer met problemen blijven zitten dan nodig is. 

FACULTEIT DER 
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Tentamenresultaten moeten op tijd worden vrijgegeven: Op dit moment 
gebeurt het regelmatig dat tentamens veel te laat zijn nagekeken. Docenten 
moeten realistischere planningen geven en zich duidelijker aan de facultaire 
regels houden voor nakijkperiodes. 

De afstand tussen docenten en studenten verkleinen: Op dit moment is de 
afstand tussen docenten en studenten gigantisch. Er bestaat natuurlijk een 
onderscheid tussen beide werelden, waarbij studenten docenten met respect 
moeten behandelen en berichten sturen. Dat betekent echter niet dat de 
docenten niet open kunnen staan voor vragen of verbeterpunten die de 
studenten aanleveren. Het is tenslotte ook in het belang van de docenten dat 
de studenten het onderwijs zo goed mogelijk kunnen volgen. 

Maximaal vijfentwintig studenten per werkgroep: Het aantal studenten per 
werkgroep heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van het onderwijs dat 
wordt gegeven. Daarom wil LVS een zo klein mogelijke werkgroep voor 
studenten, in overleg met docenten. Onze huidige inschatting dat vijfentwintig 
de beste balans geeft tussen goed onderwijs en kosten.

Een veilige leeromgeving voor alle studenten: De (virtuele) collegezaal moet 
voor iedere student een veilige leeromgeving zijn. Hiervoor is objectief 
onderwijs vereist en er moet worden voorkomen dat studenten zich 
geïntimideerd of niet welkom voelen om zichzelf uit te spreken. We zouden 
graag zien dat de universiteit zorg draagt voor een veilige leeromgeving. Ook 
moet het zo laagdrempelig mogelijk zijn om eventuele zorgen of klachten te 
met betrekking tot het onderwijs te richten aan de klachtencommissie. Als er 
conflicten ontstaan mogen studenten daar niet alleen voor komen te staan.

Het beter betrekken van buitenlandse studenten: Hoewel een op de tien 
studenten op de faculteit uit het buitenland komt, is deze groep 
ondervertegenwoordigd in de medezeggenschap van Leiden. LVS wil dat de 
faculteit ook evenementen organiseert waarbij zowel Nederlandse als 
buitenlandse studenten elkaar kunnen ontmoeten en vermengen. Daarnaast 
moet meer communicatie van de medezeggenschap in het engels om te 
zorgen dat internationals daar ook mee mee kunnen draaien.
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Behoud van hybride onderwijs op de faculteit: de coronacrisis heeft laten 
zien dat er veel mogelijk is qua online onderwijs. Volgens LVS moet onze 
faculteit ook na corona verbeteringen behouden. Dit heeft met name 
betrekking op het direct online aanbieden van hoorcolleges, zodat studenten 
die nog steeds last hebben van corona nog steeds colleges kunnen volgen en 
meedraaien op de universiteit.

Het inschrijven van werkgroepen moet worden geherevalueerd: op dit 
moment is er een systeem wie het eerst zich inschrijft, zit erin. Dit zorgt voor 
veel stress en planningsproblemen bij studenten en de website is soms 
overbelast en onbereikbaar wanneer de inschrijvingen worden geopend.
Afgelopen jaren is Geesteswetenschappen begonnen met een nieuw systeem 
van inschrijvingen gebaseerd op een top drie. Wij zouden willen onderzoeken 
of dit systeem ook op de rechtenfaculteit kan worden toegepast. 
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Informatievoorziening moet verbeterd worden: Er moet meer gebruik 
gemaakt worden van de wegwijskaart, en deze moet wijdverbreid 
gedistribueerd worden zodat studenten weten waar zij hun vragen kwijt 
kunnen. Doe dit zowel tijdens introductiedagen als digitaal, om zo duurzaam 
mogelijk te blijven. Ook moet er makkelijke toegang tot de Gedragsregels zijn.

Uniformiteit binnen de gehele faculteit voor wat betreft studentmentoren: 
Het takenpakket van de studentmentoren moet beter verdeeld worden. 
Introduceer mentor-videoclips voor de informatie, en behoud 
studentmentoren voor de sociale cohesie en academische vaardigheden. De 
training voor studentmentoren moet in geschikt Engels en het moet beter 
gecoördineerd worden.

Er moet ook een Brightspace-pagina met Algemene Informatie komen: 
welke voor elke student op elk moment toegankelijk is. Deze pagina zou 
informatie voor elk BA-jaar bevatten. Dit zou o.a. het volgende omvatten: 
BA I: introducerende informatie, BA II: kern curriculum vakken, BA III: stages, 
(vrije) keuzeruimte, buitenlandverblijven. Dit moet de informatiestroom op 
de introductiedagen moeten verminderen.
Alle vakken omtrent academische vaardigheden moeten geïmplementeerd 
worden op studie-specifiek niveau.

De informatievoorziening voor internationale studenten moet verbeterd 
worden: Dit kan gedaan worden door implementatie van een vergelijkbaar 
systeem als het MA Buddy Programme maar dan op BA-level, of door
specifieke informatie sessies en/of goed-geïnformeerde student mentoren.

Er moet uniformiteit komen tussen de twee steden waar onze faculteit 
gevestigd is: Dit kan bijvoorbeeld door een assistent-assessor die zich met 
Campus Den Haag bezighoudt.

Behoud internationale minoren en activiteiten: Deze moeten echter wel 
zichtbaarder en toegankelijker worden voor studenten.
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Kleine studies en afstudeerrichtingen moeten behouden worden: Dit is juist 
een van de voordelen van de Leidse universiteit: opties tot specialisering. er 
moet ook een groter masteraanbod komen.

Het takenpakket van de studiecoördinatoren moet herzien worden: De 
werkdruk is op dit moment te hoog voor hen, wat tot lange wachttijden leidt - 
wat gevolgen heeft voor het studentenwelzijn. Hierom moeten er ook meer 
studiecoördinatoren komen.

De kern curriculum vakken moeten beter benut worden: Studenten moeten 
de mogelijkheid hebben om zelf te kunnen kiezen welk kernvak zij willen volgen.

Studentmedezeggenschap moet zichtbaarder zijn: De faculteit moet actief 
studenten proberen te enthousiasmeren.

Transparantie vanuit de Universiteit moet verbeteren: Zowel naar studenten 
als naar medewerkers. De informatie moet tijdig en toegankelijk zijn.

De introductie van een faculteitsbrede studentenvereniging om zo 
onderlinge cohesie te verbeteren: Deze kan bijvoorbeeld lezingen geven over 
onderwerpen die de hele faculteit aangaan (zoals LHBTI-onderwerpen,
multiculturaliteit en arbeidsmarktperspectieven).

De kantine moet verbeteren op de volgende punten:
Een groter assortiment qua vegan, vegetarisch en halal/koosjer opties. 
Vegan/vegetarische opties moeten in prijs verlaagd worden, om studenten 
zo te stimuleren hiervoor te kiezen. Daarnaast moeten de automaten ook 
gezonder.
Openingstijden moeten verbreed worden, en het eten moet eerlijke prijzen 
voor studenten hebben. Er hoort ook geen prijsverschil te zijn tussen het 
Literair Café en de kantine.
De kantine moet zich ook blijven verduurzamen.
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Hybride onderwijs behouden: Dankzij corona hebben we gezien dat hybride 
onderwijs mogelijk is. Nu Corona nog steeds rondwaart op de universiteit, 
kunnen sommige studenten het onderwijs niet fysiek volgen in de collegezalen 
om medische redenen. Om deze studenten niet buiten te sluiten en toch een 
kans te geven de colleges te blijven volgen en zo mee te kunnen doen, wil LVS 
graag hybride onderwijs behouden op de faculteit.

Toegankelijkheid van de gebouwen verbeteren: Op dit moment zijn veel 
gebouwen slecht toegankelijk voor studenten met fysieke problemen. Het 
gebrek aan vrij toegankelijke liften, deuren die moeilijk open te krijgen zijn 
vanuit een rolstoel etc belemmeren mensen met disabilities de toegang tot 
gebouwen. Om deze studenten toch toegang te laten hebben tot de colleges 
moeten er opnieuw gekeken worden naar de toegankelijkheid van de 
gebouwen in samenwerking met mensen met kennis over deze onderwerpen, 
zowel de huidige gebouwen als de nieuwbouw.

Bescherm de privacy van studenten: Op dit moment wordt de privacy van 
studenten niet altijd goed beschermd: dankzij camera’s waren beelden van 
veel studenten op het internet gekomen zonder hun toestemming en in 
colleges is een aantal keer om medische gegevens gevraagd voor studenten 
zich konden afmelden. Beiden zijn inbreuken op de privacy van studenten en 
moeten via duidelijk beleid worden aangepakt. Daarbij moet dit beleid ook 
bekend worden gemaakt aan studenten zodat zij zich veilig weten op hun eigen 
faculteit. 

Duidelijkere communicatie van opleidingsbesturen en 
opleidingscommissies: Op dit moment is de communicatie naar 
opleidingscommissies en besturen vanuit de FR niet geweldig, beide groepen 
overleggen te weinig. LVS zou graag zien dat deze communicatie soepeler 
verloopt via bijvoorbeeld een buddysysteem. 
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Meer studieplekken in het Wijnhaven: Op dit moment is er nog steeds een 
tekort aan studieplekken op het Wijnhaven. LVS zou graag zien dat creatief 
wordt opgelost, door bijvoorbeeld gedurende examenperiodes ongebruikte 
lokalen in te richtten als studieplaatsen. Veel studenten kunnen namelijk niet 
thuis studeren, waarbij externe studieplekken dus essentieel zijn. Zolang de 
nieuwe gebouwen nog niet af zijn moet hier een oplossing voor worden 
gevonden. 

Verbeteren zichtbaarheid medezeggenschap: de medezeggenschap is op 
FGGA nog te vaak onzichtbaar voor veel studenten, met name voor 
eerstejaars. Zij weten niet altijd wie ze moeten bereiken in bepaalde gevallen. 
Een oplossing hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat er bij hoorcolleges mensen 
van het OLC zijn die hun gezicht laten zien zodat studenten weten wie ze 
moeten bereiken. Daarnaast kan ook bij de introductiecolleges het een en 
ander verteld worden over de medezeggenschap. 

Meer door het jaar door, en meer verantwoording naar studenten
Mening delen met medezeggenschapper moet laagdrempeliger
Op een andere manier toenadering zoeken

Duurzame alternatieven om voedselverspilling op Wijnhaven tegen te gaan: 
Vooralsnog wordt het eten in de kantine van Wijnhaven dat niet is verkocht 
aan het einde van de dag weggegooid. Wij pleiten ervoor om hier alternatieven 
voor te zoeken aangezien veel van dat voedsel nog goed is. Denk bijvoorbeeld 
aan donaties aan de initiatieven die etensresten overnemen.
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Het vergroten van de minormogelijkheden: Op dit moment is het enkel 
mogelijk om een minor van tien weken (15 ECTS) te volgen binnen LUMC. De 
reden hiervoor is het al overvolle programma van geneeskundestudenten. LVS 
begrijpt dit probleem, maar wil hierbij een kanttekening plaatsen. Studenten 
geven echter namelijk aan zich ook te willen verdiepen in een niet-medisch 
onderwerp tijdens hun opleiding. Weinig studenten weten van de 
mogelijkheden hiervoor en worden hierover slecht geïnformeerd. Er zijn 
samenwerkingen met andere universiteiten als Delft en Rotterdam en er is wel 
degelijk iets mogelijk aan andere faculteiten, maar de ondersteuning vanuit de 
faculteit schiet tekort, waardoor de student tegen een dusdanige stevige 
bureaucratische muur aanloopt, dat velen ervan afzien. Hierin ligt een 
belangrijke rol voor studieadviseurs. De behoefte aan kennisverbreding is zeker 
aanwezig bij de student, maar de manier waarop de faculteit het organiseert, 
kan beter. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een minorendag in het tweede 
bachelorjaar, waarop praktische informatie wordt verschaft en waarop 
studenten van verschillende minoren worden uitgenodigd om hun bevindingen 
te presenteren. Zo krijgen studenten in ieder geval een beter beeld van de 
mogelijkheden.
Gebruiksvriendelijkere proctortentamens: Op LUMC wordt veel gebruik 
gemaakt van proctoring, ook nog na de grootste coronapieken. Bij zo’n zwaar 
middel als proctoring, moet de faculteit de toetsing wel zo veilig mogelijk voor 
studenten verzorgen. We zien hierin reeds verbetering, bijvoorbeeld door 
middel van een korte pauze tijdens een lang tentamen. Daarnaast werken het 
online kladblok en de online rekenmachine ook nog niet optimaal, wat de 
tentamen-ervaring niet ideaal maakt voor de student. Voor studenten met een 
functiebeperking of andere belemmerende omstandigheden zou LVS graag 
zien dat online tentaminering in de toekomst mogelijk blijft, maar zo veilig en 
efficiënt mogelijk. 
Het vergroten van de zichtbaarheid van medezeggenschap: Op dit moment 
lijkt er voor studenten nauwelijks een klankbord of een plek voor klachten of 
opmerkingen te zijn binnen de faculteit. Opleidingscommissies zijn amper 
vindbaar, zowel op de campus als online. Dit is problematisch, aangezien de 
opleidingscommissies op opleidingsniveau het belangrijkste 
medezeggenschapsorgaan is, en daarmee een belangrijk aanspreekpunt voor 
studenten met problemen. De zichtbaarheid van deze commissies en de 
bijbehorende communicatie hierover is echter op dit moment van het 
allergrootste belang. LVS pleit daarom voor een vergroting van de 
zichtbaarheid van de (kleinschalige) medezeggenschap, bijvoorbeeld door 
spreektijd in colleges van eerstejaars en inloopspreekuren.

LUMC



Betere onderlinge communicatie tussen docenten over collegestof: De 
communicatie tussen docenten lijkt op dit moment nog altijd niet optimaal te 
zijn. Veel studenten merken dat dezelfde stof vaak erg vaak verteld wordt. Er 
schijnen zelfs hele colleges te zijn die meermaals in de bachelor gegeven 
worden. Hoewel LVS begrijpt dat herhaling van waarde is, zou het voor 
studenten prettig zijn als de communicatie tussen docenten op dit gebied 
soepeler zou verlopen. 

Verhoging vergoeding en vrijere compensatiedagen coschappen: De 
vergoeding voor het lopen van coschappen is al jarenlang erg laag. Dit brengt 
veel studenten in de problemen. LVS zou graag zien dat deze vergoedingen 
heroverwogen worden, mits dit binnen de mogelijkheden ligt. Daarnaast zou 
het co-assistenten behagen als er meer vrijheid komt ten aanzien van het 
kiezen van vrije dagen ter compensatie van gedraaide weekenddiensten. Deze 
maatregelen zouden studenten niet alleen financieel, maar ook mentaal 
ondersteunen.

Eerder kennismaken met coschappen: Veel studenten komen er tijdens het 
lopen van hun coschappen achter dat de medische wereld toch niet voor hen
is weggelegd. Het is vervelend dat ze dan al een groot deel van hun 
studieloopbaan hebben voltooid. Een korte snuffelstage in de bachelor zou dit 
deels kunnen voorkomen. LVS pleit voor een kortdurende meeloopstage bij 
een co-assistent in het tweede of derde bachelorjaar, zodat deze uitstroom 
voorkomen wordt. In Utrecht loopt men ook al in het derde jaar een 
praktijkstage, en dit voorbeeld zou LVS graag gevolgd zien worden.
 
Het vroeger aanleren van klinische vaardigheden: Het aanleren van deze 
vaardigheden (zoals bloedprikken, bloeddruk meten, algemeen lichamelijk 
onderzoek etc.) wordt door veel studenten als belangrijk ervaren, maar de 
meeste hiervan komen pas in de coschappen echt aan bod. De eerste- en 
tweedejaarsstudent voelt zich hierdoor vrij nutteloos. Het maakt het wellicht 
ook lastiger om aan een bijbaan in de medische wereld te komen, terwijl in het 
ziekenhuis toch al zo weinig plaats is voor medische studenten. Op andere 
universiteiten, zoals die van Maastricht, komen sommige van deze 
vaardigheden al in het tweede jaar aan bod. LVS pleit voor de eerdere 
verwerking van deze vaardigheden in de bachelor, met hieraan gekoppeld een 
certificaat of andersoortige erkenning, indien dit redelijkerwijs in te passen is in 
de opleiding.
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Herevalueren van het systeem van studentmentoren en docentcoach: Dit 
systeem is belangrijk om studenten snel wegwijs te maken op de faculteit en 
hen op laagdrempelige manier te helpen. Op dit moment hebben 
studentmentoren geen duidelijk takenpakket en verdwijnen ze vaak snel uit 
beeld. Naast het bieden van een redelijke vergoeding en training, is een 
belangrijke factor volgens LVS het concrete takenpakket van de 
studentmentor. In onze ogen is een studentmentor iemand die concreet helpt 
om studenten ‘student’ te maken, zonder dat ze daarbij de taken van de 
studieadviseur of studiecoördinator overnemen. Ze zijn voor het delen van hun 
eigen ervaringen, het geven van praktisch en laagdrempelig advies, het binden 
van de studenten van het eerste jaar en het op specifiek studieniveau helpen 
van studenten. Alle algemene zaken zouden niet voor hun rekening moeten 
komen. Ook eigen inbreng van studentmentoren in het mentorprogramma is 
volgens LVS van groot belang. Ook docentcoaches moeten worden 
geherevalueerd

Meer verbondenheid met de rest van de Universiteit: Op dit moment is 
LUMC een losstaand eiland, ver van de rest van de Universiteit. Dit is zonde, 
want op sommige vlakken kan er nauwer worden samengewerkt met andere 
faculteiten. Dit kan bijvoorbeeld als het gaat om Medische Ethiek of de 
opvattingen binnen verschillende culturen als het gaat om de medische 
wereld. Ook spoort LVS studieverenigingen aan de samenwerking met andere 
studieverenigingen aan te gaan en samen activiteiten te organiseren, teneinde 
de verbinding met de universiteit als geheel te bevorderen.

Herevaluatie van het zogeheten ‘lijnonderwijs’: Hoewel studenten erkennen 
dat bepaalde aspecten van het lijnonderwijs een bruikbare aanvulling op de 
opleiding zijn, ervaren studenten het lijnonderwijs niet altijd als nuttig. LVS pleit
daarom voor een lichte herevaluatie van dit lijnonderwijs, en wellicht voor een 
invulling die iets meer is gericht op de praktijk van de (medische) wereld.
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Betere implementatie van de minor: Er zijn nog steeds problemen met de 
manier waarop de minor gepresenteerd wordt op onze faculteit. Studenten 
missen bijvoorbeeld informatie over zowel minoren die zij mogelijk zouden 
kunnen volgen, als voor mogelijkheden omtrent minorinvulling in de vorm van 
een stage of een semester in het buitenland. Op het moment is deze 
informatievoorziening erg gebrekkig, en deze moet dus verbeteren. Daarnaast 
moet er een grotere verscheidenheid aan minoren komen, en moet het proces 
voor stages vergemakkelijkt worden. Als laatste moet de universiteit ook kijken 
naar samenwerking met andere universiteiten voor wat betreft minoren.

Begeleiding door goed opgeleide docent- en studentmentoren: Docent- en 
studentmentoren kunnen door middel van informeel contact tussen studenten 
van meet af aan de sociale cohesie binnen een studie verbeteren. Ook kunnen 
zij eerstejaars studenten helpen met (kleine) studie-gerelateerde problemen, 
wat ook de werkdruk van de studiecoördinatoren vermindert. Sinds de 
coronacrisis is het mentorsysteem wel verbeterd, maar er is nog steeds veel 
ruimte voor meer verbeteringen. Als studentmentoren een goede, en 
verplichte, training over hun mentorrol volgen, kunnen zij eerstejaars studenten 
veel beter helpen hun weg op de faculteit te vinden. Er moet een standaard 
takenpakket voor de studentmentoren zijn, welke beschrijft hoe ze nieuwe 
studenten het beste kunnen helpen. Daarnaast moet een docentmentor ook 
getraind worden in hoe zij niet alleen de eerstejaars studenten kunnen 
coördineren, maar ook de studentmentoren. Hierom zijn wij een voorstander 
van een uniform takenpakket voor (student)mentoren, en een verplichte, 
kwalitatieve, faculteitsbrede training for deze mentoren.

Het faculteitsbestuur moet transparanter zijn naar de faculteitsraad: Op dit 
moment is de communicatie op momenten gebrekkig. Dit leidt ertoe dat er 
problemen kunnen ontstaan binnen het functioneren van de raad. LVS wilt 
daarom zien dat het bestuur transparanter is in zijn plannen en beleid naar 
studenten, zowel binnen als buiten de faculteitsraad.
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Een gelijke positie voor studenten op Campus Den Haag: Campus Den Haag 
vertegenwoordigt meerdere faculteiten, waaronder onze faculteit. Echter lijkt 
het soms dat zowel studenten als het faculteitsbestuur zich niet realiseren dat 
wij in twee steden gesitueerd zijn. Een voorbeeld hiervan is dat niet alle 
studenten in Den Haag weten dat de assessor in Leiden de 
klachtencoördinator van de faculteit is, en zij dus zowel de assessor als de 
faculteitsraad kunnen benaderen voor problemen. Daarnaast moet het 
faculteitsbestuur ook meer aandacht geven aan de problemen in Den Haag. Er 
is bijvoorbeeld al jarenlang een gigantisch gebrek aan studieplekken, en het 
zou aan het bestuur moeten zijn om hier een goede oplossing voor te vinden. 
In beginsel stellen wij dus dat de faciliteiten in beide steden hetzelfde zouden 
moeten zijn voor de studenten! We willen meer gezamenlijke activiteiten, een 
nauwere samenwerking tussen de steden, en meer duidelijkheid over 
mogelijkheden die studies in Den Haag bieden voor studenten uit Leiden.

Er moet een digitaal boekje met informatievoorziening komen: Op het 
moment krijgen studenten een klein informatiepakketje bij aankomst op de 
universiteit. Als deze digitaal toegereikt zou worden, kunnen studenten er 
makkelijker bij, langer bij zich houden en is dit aanzienlijk duurzamer.

Toegewezen rookruimtes in Den Haag en Leiden: Op het moment zijn er 
nergens toegewezen rookruimtes. Ondanks dat roken ongezond is, doen veel 
studenten het nog wel. Zonder een toegewezen plek hebben veel studenten de 
neiging om voor de ingang te roken. Dit kan niet-rokende studenten storen. 
Om dit uit te weg te gaan, willen wij toegewezen rookruimtes en voldoende 
afvalbakken om zwerfafval tegen te gaan.
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Meer Career Service activiteiten die alle studenten tegemoet komen: Bijna 
alle activiteiten van de Career Service worden op dit moment alleen in het 
Nederlands gegeven, of zijn gericht op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er 
zouden meer activiteiten voor internationale studenten moeten zijn, welke 
gericht zijn op de internationale arbeidsmarkt en hier moet ook meer 
informatie voor komen. Daarnaast, de Career Service en FLO hebben afgelopen 
jaar geweldig samengewerkt. Deze samenwerking moet structureel worden, en 
de aankomende jaren doorgezet worden. Ook moet het beter gepromoot 
worden dat FLO toegankelijk is voor alle studenten van Universiteit Leiden - 
niet alleen voor FSW-Leiden studenten!

De studentmedezeggenschap blijven verbeteren: In de faculteitsraad heeft 
LVS een sterke zaak gemaakt van het verbeteren van de medezeggenschap. 
Dit moet de aankomende jaren doorgezet worden: introduceer een 
commissiestructuur binnen de Raad, start het OLC buddy systeem en geef 
raadsleden een secretaris voor de pre-meetings om een goede doorgang van 
de discussies te verzekeren. Daarnaast speelt de communicatie tussen de 
faculteitsraad en de verschillende opleidingscommissies hier ook een grote rol 
bij.
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Opleidingsbesturen moeten worden opgezet en hierin moeten studenten 
zetel nemen: Op dit moment zijn er alleen opleidingsdirecteuren. Dit betekent 
dat de beslissingen over opleidingen grotendeels in de handen ligt van een 
enkele docent. Door opleidingsbesturen te vergroten en studenten erbij te 
plaatsen neemt de werkdruk af voor opleidingsdirecteuren en kan er meer 
worden gedaan voor studenten en docenten, zoals andere faculteiten ook 
aantonen. 

Opnames voor colleges moeten beschikbaar blijven: studenten moeten 
colleges kunnen terugzien als ze het college missen vanwege een persoonlijke 
omstandigheden, corona of andere ziekten. Studenten kunnen namelijk 
regelmatig om valide redenen niet bij college aanwezig zijn, bijvoorbeeld 
doordat ze corona hebben. Door geen opnames beschikbaar te maken is het 
voor deze studenten onmogelijk alle stof mee te nemen, hoewel de meeste 
daarvan juist de moeite willen nemen deel te nemen aan het studeren. Juist 
deze mensen willen graag meedoen en moeten de kans krijgen online te 
participeren, ook om hen de benodigde kennis en houding aan te leren.

De kantines moeten worden verbeterd: de kantines zijn nu regelmatig dicht 
voor het einde van de lunchtijd. Daarnaast zijn er te weinig plekken om een 
lunch te nuttigen en is het aanbod beperkt: voor mensen met glutenallergie 
bijvoorbeeld is er weinig daadwerkelijk voedsel. Ook is halal- en vegan-voedsel 
eigenlijk amper aangegeven. Om iedereen een kans te geven om te eten moet 
de kantine worden verbeterd.

Studenten moeten beter begeleidt worden bij hun toekomstperspectief: 
Hoewel sommige studies al goede begeleiding aanbieden aan hun studenten, 
geldt dit niet voor iedere student. Om deze ongelijkheden te verminderen 
willen we zien dat er meer faculteit wijde carrière-gerelateerde activiteiten 
worden georganiseerd, zodat iedere student dezelfde basis krijgt die nodig is.
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Er moet een goede indeling van de ruimtes in de komende nieuwbouw 
komen: Op dit moment zijn er veel ruimteproblemen op de faculteit. Bij de 
indeling van de nieuwe gebouwen moeten goed de behoeftes van studenten 
en docenten worden meegenomen. Zo moet er voldoende ruimte zijn in de 
kantines, voldoende ruimte voor kantoren en studieruimtes. Deze gebouwen 
gaan namelijk nog jaren mee. 

Er moeten mogelijkheden zijn tot afmelden bij verplichte colleges: bij 
meerdere opleidingen zijn er geen mogelijkheden voor het afmelden bij 
docenten bij verplichte colleges. Bij laboratorium-onderzoek is dit natuurlijk 
zeer lastig, maar bij hoorcolleges moet deze optie bestaan. Sommige 
studenten kunnen er namelijk niet zijn bij uitzondering vanwege bijvoorbeeld 
een begrafenis. Het is onredelijk om daardoor een vak automatisch te falen. 
Studenten moeten dus zich mogen afmelden met goede reden bij verplichte 
colleges en hier moet het faculteitsbestuur dus goede regels voor opstellen.

Het huidige minorenstelsel moet worden geherevalueerd: Het huidige 
minorenaanbod is beperkt, er is weinig keuze en bij meerdere opleidingen 
worden inschrijvingen in de praktijk vaak geordend naar tijd van inschrijven, 
wat tot problemen leidt bij zeer gewilde minoren. Daarom moet het huidige 
systeem worden geherevalueerd en bekeken worden waar en hoe dit systeem 
kan worden verbeterd.
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Claire van den Helder

Door Daniël Scheurwater
Als Assessor Beleid wil ik, mede namens het bestuur en de partij, nog een aantal 
mensen bedanken zonder wie het onmogelijk was om dit af te maken, dus in geen 
enkele specifieke volgorde, hartelijk bedankt:

Van de Commissie Beleid:

Voor de bijdrage aan vertalen:

Voor de stijl en opmaak:

DANKWOORD


