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Beste studenten,
Het studiejaar 2020-2021 was een bewogen periode. Thuis aan ons scherm gekluisterd hebben
wij het afgelopen jaar door moeten brengen in onze eigen slaap-, woon- en koffiekamers. We
hebben het dit studiejaar zonder de gezelligheid van het brede scala aan verenigingen moeten
doen, die het studentenleven zo de moeite waard maken.
Voor de tweede keer doet de Vrije Student nu mee aan de verkiezingen voor de faculteitsraad
van geesteswetenschappen. Wij kunnen terugkijken op een jaar van goede vertegenwoordiging
voor iedereen en willen dit werk door te zetten. In ons eerste jaar in de faculteitsraad heeft DVS
het al voor elkaar gekregen dat de absentieregels worden verbeterd vanaf 1 september. Het
beleid van de faculteit dat je na drie keer afwezigheid automatisch wordt uitgeschreven van een
cursus, is verleden tijd. Wat ons nog rest is scherp opletten, zodat het nieuwe beleid
werkelijkheid wordt.
Ook deze verkiezingen hebben wij zeven topkandidaten geselecteerd waar jij uit kunt kiezen om
jou te vertegenwoordigen in de faculteitsraad geesteswetenschappen. Zij staan met beide
benen in maatschappij en zijn betrokken bij verschillende verenigingen en organisaties. Ze staan
één-voor-één klaar om jouw belangen als hardwerkende student te behartigen en de universiteit
mooier, beter en vrijer te maken.
Dit studiejaar staan we voor grote uitdagingen, hoe gaan wij bijvoorbeeld om met het ‘nieuwe
normaal’? Wat kunnen wij van de coronacrisis en het onlineonderwijs leren en wellicht behouden?
De Vrije Student zal zich ten volste inzetten om de kansen die zich volgend jaar aanbieden met
beide handen aan te pakken.
De Vrije Student staat voor kansen voor iedereen. Iedereen die het in zich heeft om aan de
universiteit te studeren moet daar de mogelijkheid voor krijgen en de vrijheid om zich zo breed te
ontplooien als zij zelf nodig achten.
Naast de punten die in dit programma te lezen zijn, zal De Vrije Student zich komend jaar inzetten
om zoveel mogelijk onnodige regels op te heffen en kleine veranderingen door te voeren, die
uiteindelijk grote effecten op het welzijn en de vrijheid van studenten zullen hebben.
Wat de uitslag van deze verkiezingen ook zal worden, ik ben trots op onze GW’ers en kijk met
volle moed naar het aankomende studiejaar, om samen de iedereen onze faculteit een stukje
mooier te maken.
Vriendelijke groet,
Robert Snitselaar
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, 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
Afgelopen jaar heeft het faculteitsbestuur het licht gezien en zijn de verstikkende
presentieregels afgeschaft. Het is gedaan met de regeling dat als je vaker dan twee keer
niet komt opdagen bij een werkcollege je automatisch wordt uitgeschreven bij je cursus.
Voortaan geldt de regeling dat als je vaker dan twee keer afwezig bent je niet meteen
wordt uitgeschreven, maar je kans tot herkansen verliest. Nu is de tijd gekomen om de
faculteit aan de nieuwe interpretatie van de regels te houden. Zo blijven studenten
meester over hun eigen tijd en studie.

Kansen
3. Online hoorcolleges
Natuurlijk gaan wij als de hoorcolleges weer fysiek zijn deze enthousiast bijwonen, maar
stiekem weten wij ook wel dat er af en toe toch een geskipt gaat worden. Of er nu net
iets belangrijks tussen komt of dat je ziek bent. Daarom moeten hoorcolleges moeten
altijd opgenomen worden zodat ze later nog teruggekeken kunnen worden. Hieruit
kunnen wij lessen trekken van de coronacrisis en het afgelopen jaar online onderwijs. Als
de coronacrisis en het onlineonderwijs ons iets geleerd heeft is dat hoorcolleges prima
online kunnen komen te staan. De UU beschikt over de middelen en het is slechts een
kleine moeite, maar kan veel positieve gevolgen hebben voor veel studenten. DVS wil
graag de getrokken lessen uit de coronacrisis en het onlineonderwijs meenemen naar
volgend jaar. Daarom moeten alle hoorcolleges online beschikbaar worden, al was het
alleen maar omdat je het college later in je studie misschien wel heel goed kunt gebruiken.
4. College in de binnenstad
Eén van de vele dingen die zo prachtig zijn aan de faculteit geesteswetenschappen, is
dat je college hebt in de millennia oude binnenstad van Utrecht! Hoe fantastisch wij onze
vrienden van UCU ook vinden, is het toch altijd weer gedoe als we ons van de Drift naar
Rijnsweerd of de Israëlslaan, of andersom, moeten haasten. Natuurlijk ziet DVS ook dat
de universiteit gewoon een beetje uit haar voegen barst. Maar veel GW’ers hebben al mee
moeten maken dat zij zonder uitzondering compleet nat gezweet aankomen om maar op
tijd te komen. Wij willen na de coronacrisis waar mogelijk weer zoveel mogelijk onderwijs
in de binnenstad plaats laten vinden.
5. Studentassistenten
Te vaak krijgen we tentamenresultaten later binnen dan de bedoeling is en moeten we
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
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studentassistenten 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. 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 dat het daar dan ook ophoudt. Het
resultaat is vaak dat veel studenten het artikel niet lezen, omdat het te veel moeite is
om het op te zoeken of het artikel zelfs niet te vinden is. Tegenwoordig worden soms
bijvoorbeeld de documenten op Teams gebruikt, dat zorgt alleen maar voor meer
verwarring. Daar lijdt de hele werkgroep onder, want het werkcollege kan niet als gewenst
plaatsvinden. De vakdocenten weten heel goed welke artikelen ze voorschrijven, dit is
een bewuste selectie. 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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