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Beste student,
2020 is een bijzonder jaar, niet in de laatste plaats omwille van de plotselinge omschakeling naar
digitaal onderwijs in verband met de coronacrisis. Voor de Vrije Student is het jaar nog een stukje
bijzonderder: voor het eerst doen wij mee aan de verkiezingen voor de faculteitsraad bij
geesteswetenschappen. Wij hebben een lijst met geweldige kandidaten op weten te stellen,
mensen die midden in de Utrechtse maatschappij en het Utrechtse studie- en studentenleven
staat. Jij kunt bij DVS stemmen op een zevental kandidaten die graag hun schouders ergens
onder zetten. Deze groep stond, samen met een team vrijwilligers uit alle hoeken van de faculteit
klaar om dit verkiezingsprogramma tot stand te brengen.
Dit verkiezingsprogramma is in twee delen opgedeeld. Als eerste deel behandelen we
versoepeling. Op dit moment wemelen de studies op onze faculteit nog van overbodige regels.
Deze regels zijn vaak onhandig voor iedereen en brengen administratie met zich mee. Vaak lijken
zulke regels ook uit niets dan wrok voort te komen. De Vrije Student wil graag van dergelijke
regels af. Het tweede deel draait geheel om kansen, kansen die de faculteit maar niet pakt,
terwijl het een kleine moeite is om het tegengestelde te doen. Een kleine moeite die ervoor zorgt
dat het leven van studenten, docenten en andere werknemers makkelijker wordt en onze
faculteit soepeler kan laten draaien. DVS staat voor het pakken van die kansen en wil dat komend
jaar ook heel graag gaan doen.
Naast onze speerpunten, die je in dit programma terug kunt lezen, zal DVS zich komend jaar op
alle vlakken inzetten om overbodige regels op te heffen en kleine veranderingen met grote
positieve effecten na te streven. Wij laten ons niet door ambtelijke praat uit het veld slaan en
zullen alles op alles zetten om de faculteit te verbeteren waar mogelijk, ook voor jou.
Wat de uitslag van de verkiezingen ook wordt, ik ben trots op onze GW’ers en ik kijk er zeker naar
uit om het komende jaar, samen met hen en met jullie onze faculteit een stukje mooier te maken!
Melle L. Berg
Student geschiedenis en lijsttrekker DVS GW
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Versoepeling
1. Altijd herkansen
Al sinds de oprichting van DVS is dit één van de speerpunten geweest. Het liefst zien wij
dat er geen eisen meer aan herkansen worden gesteld. Als je een vak hebt gevolgd, mag
je je, ongeacht je cijfer, gewoon inschrijven voor het hertentamen. Bij DVS GW denken wij
daar niet anders over. Primair willen wij komend jaar gebruiken om te strijden voor het
opheffen van het minimumcijfer voor een herkansing. Wij willen black-outs niet
afstraffen. Wat maakt het uit wat je haalt, zolang je maar bereid bent je best te doen om
het in de herkansing alsnog te halen. DVS gunt jou die herkansing, altijd.
2. Eerlijkere presentieregels
Op de faculteit geesteswetenschappen geldt over het algemeen een kille, harde
presentieregeling. Als je vaker dan twee keer niet op komt dagen bij werkcolleges, word
je uitgeschreven voor het vak. Zo’n regeling is niets dan rancuneus. Het excuus dat je je
tentamen toch niet zou halen, staat ook op uitzonderlijk dun ijs. Bij DVS zeggen we: zorg
dat je netjes aanwezig bent, maar als je het met minder werkcolleges af denkt te kunnen:
ga je gang. Daarom staan wij voor een regeling als bij REBO. Als je te veel colleges mist,
mag je je tentamen gewoon maken, maar verlies je je recht op een herkansing. Bovendien
scheelt het een hoop tijd die van administratie naar onderwijs kan doorvloeien.

Kansen
3. Online hoorcolleges
Als wij heel eerlijk zijn, moeten wij toegeven dat ook wij wel eens een hoorcollege laten
schieten. Soms hebben we een goede reden, maar te vaak zeker niet. Toch hebben wij
achteraf altijd spijt, want die colleges zijn eigenlijk wel heel nuttig. Wij weten
dondersgoed dat wie zijn billen brandt, op de blaren moet zitten. Er zijn echter instanties
dat je gewoon niet bij een college kunt zijn, misschien ben je ziek, of heb je naast je studie
een actief maatschappelijk leven en moet je bepaalde afspraken echt even voor dat
college laten gaan. Het is een kleine moeite om hoorcolleges op te nemen. De UU heeft
alle nodige middelen en kennis in huis. Zeker als punt 5 van ons verkiezingsprogramma
erdoor kan komen, kan een student de was doen. DVS wil graag dit stapje de
eenentwintigste eeuw in zetten en alle hoorcolleges online beschikbaar maken, al was
het maar omdat je het college later in je studie misschien wel heel goed kunt gebruiken.
4. College in de binnenstad
Eén van die dingen die zo prachtig zijn aan geesteswetenschappen, is dat je college hebt
in de millenniaoude binnenstad van de Domstad! Hoe lief wij onze UCU-vrienden ook
vinden, het is toch altijd weer gedoe als we weer van de Drift naar Rijnsweerd moeten, of
andersom. Dit geldt ook voor de locatie aan de Israëlslaan. DVS staat voor rede en ook wij
begrijpen dat de universiteit gewoon een beetje uit zijn voegen barst. Maar zo veel GW’ers
hebben al mee moeten maken dat zij zonder uitzondering te laat komen bij bepaalde
vakken, ondanks dat ze hun mooie 1636-trui helemaal nat hebben gezweet op de fiets
om maar op tijd te komen. Wij willen waar mogelijk onderwijs in de binnenstad plaats laten
vinden en dat de locaties verderop slechts bij hoge uitzondering worden gebruikt, of
bijvoorbeeld in timeslots die van pauze tot pauze reiken.
5. Studentassistenten
Te vaak krijgen we tentamenresultaten later binnen dan de bedoeling is en moeten we
uit een toelichting van net een volzin zien te destilleren wat we goed en fout hebben
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gedaan. Onze docenten nemen wij niets kwalijk. Zij werken hard genoeg, met colleges,
nakijken en hun eigen onderzoekswerk. Er is nu eenmaal te weinig mankracht op de
faculteit. Daarom wil de Vrije Student dat er op GW meer studentassistenten komen.
Idealiter heeft elk vak er één. Voor de universiteit is het een kleine uitgave, maar voor de
studentasistenten is het best wat. De vergoeding kan per vak waar je SA
(studentassistent) bent oplopen tot de helft van je collegegeld van dat jaar. Daarbij krijg
je een pasje waarmee je gratis koffie kunt halen en laten we eerlijk zijn: that’s the dream.
Het is een win-win; meer mankracht bij bijvoorbeeld het opnemen van colleges en
nakijkwerk voor de universiteit, beter nagekeken toetsen voor studenten en de kans voor
enkelen om zich academisch te ontwikkelen door SA te zijn.
6. Artikelen makkelijk beschikbaar.
Veel vakken doen het al goed: alle verplichte literatuur gemakkelijk te vinden op
blackboard of in een reader. Zo nu en dan zul je echter tegen het probleem aan lopen dat
een vak je wel laat weten welk artikel ze willen dat je leest, maar daar houdt het dan op.
Het resultaat is vaak dat veel studenten het artikel niet lezen, daar lijdt de hele
werkgroep onder, want het werkcollege kan niet als gewenst plaatsvinden. De
vakdocenten weten heel goed welke artikelen ze voorschrijven. Het is net zo makkelijk
om die artikelen direct met de studenten te delen. Dat zorgt voor een soepeler verloop
van de werkcolleges, wat voor iedereen prettiger is.
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