
 

 

Verkiezingsprogramma  
Progressief Rechten 2021-2022 
 
 
Beste rechtenstudenten, 
 
Namens de kandidaatsfractie van Progressief Rechten,  
 
Voor jullie ligt het verkiezingsprogramma van Progressief Rechten van het jaar 2021-2022. Dit 
jaar is het programma weer aangepast; een aantal nieuwe en belangrijke punten zijn 
toegevoegd! De pandemie houdt ook nu de universiteit nog in haar greep. Dit vergt van de 
universiteit en de rechtenstudenten veel flexibiliteit, innovatie en geduld. Hoe het nieuwe 
collegejaar eruit gaat zien is op dit moment nog onduidelijk. Maar juist deze onduidelijkheid 
vraagt om meer aandacht voor bepaalde punten, zoals tentaminering en studentenwelzijn. 
Namens elke rechtenstudent, dus ook namens jou, wil Progressief Rechten deze punten onder 
de aandacht brengen, zodat rechtenstudenten zowel tijdens, als na de pandemie alles uit hun 
rechtenstudie kunnen halen. Het belangrijkste is natuurlijk dat rechtenstudenten hun stem 
laten horen door te stemmen! Hopelijk valt jouw keuze op Progressief Rechten. Stem jij ook 
tussen 17 en 21 mei? 
 
Corina Bita  
Lijsttrekker Progressief Rechten  
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Onderwijskwaliteit 
 
1. Een goede overgang van online naar hybride onderwijs 
 
1.1. Er moet weer ruim de mogelijkheid zijn tot het volgen van fysiek onderwijs 
Komend collegejaar zullen er hopelijk weer meer fysieke colleges worden gegeven aan de 
faculteit. Het is denkbaar dat een deel van de colleges nog steeds online zal plaatsvinden. De 
overgang van online naar hybride onderwijs moet soepel verlopen en de belangen van de 
student moeten hierbij zoveel mogelijk in acht worden genomen. Fysiek onderwijs draagt in 
grote mate bij aan de studiemotivatie, het plezier van het studeren en bovenal het 
studentenwelzijn. Progressief Rechten wil zich het komende jaar inzetten voor meer fysiek 
onderwijs en niet alleen op kleine schaal in de vorm van werkgroepen; de faculteit moet ook 
de mogelijkheden onderzoeken om weer grotere hoorcolleges te laten plaatsvinden. 
Progressief Rechten staat daarnaast voor meer maatwerk per student. Het zou een goed idee 
zijn om onderzoek te doen naar de behoeften van studenten per vak. Aan het begin van een 
collegeblok zou bijvoorbeeld onder de inschrijvers gepeild kunnen worden in hoeverre zij 
graag fysieke of online colleges willen volgen. 
 
1.2. Studenten moeten kunnen kiezen tussen fysiek of online onderwijs 
Het afgelopen studiejaar heeft laten zien dat online onderwijs veel voordelen kan hebben. 
Progressief Rechten vindt dan ook dat de mogelijkheid tot het volgen van online colleges moet 
blijven bestaan. Dit heeft grote voordelen voor een student die het zich niet altijd kan 
permitteren om een lange reis te maken voor een college of een student die het erg druk heeft 
door bijvoorbeeld een bijbaan of stage. Maar ook een student die positief is getest op Corona 
of die om andere gezondheidsredenen niet in staat is het college bij te wonen, moet hoe dan 
ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een online (werk)college. Meer in 
algemene zin is het handig om, als jij bijvoorbeeld er nog niet zo zeker over bent of jij de 
materie goed hebt voorbereid of begrepen, online mee te kunnen doen aan jouw 
werkgroepen in plaats van in levenden lijve. Opnames van de hoorcolleges moeten in ieder 
geval online beschikbaar zijn. Op deze manier hebben studenten veel meer ruimte om hun 
eigen tijd in te delen. 
 
2. Meer fysieke tentamens 
Hoewel we nog geen exact inzicht hebben in het verloop van het aankomend studiejaar, wil 
Progressief Rechten zich in ieder geval in gaan zetten voor meer fysieke tentamens. Met name 
bij de kleinere vakken zien wij hier potentie in. Studenten die dat willen, moeten bij de relatief 
kleine vakken in staat zijn om het tentamen op locatie te maken. Zo kunnen er sneltests 
worden ingezet om de tentamens veilig te laten verlopen. Een grote groep studenten merkt 
op dat ze op locatie veel beter in staat zijn om geconcentreerd een tentamen te maken, omdat 
een stille werkomgeving veel beter gegarandeerd is. Wij willen studenten die mogelijkheid 
dan ook bieden.  
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3. Niet enkel tentamens moeten het eindcijfer van een vak bepalen 
Naast de theorie zijn praktische vaardigheden van groot belang voor de jurist in spe. 
Progressief Rechten wil meer praktijkcolleges, waar jij jouw presentatievaardigheden aan kunt 
scherpen en waar dan ook de mondelinge behendigheid van de student centraal staat. 
Hierdoor is het voor jou makkelijker om jezelf voor te bereiden op een wetenschappelijke 
loopbaan, in de juridische praktijk of bij de overheid. Daarnaast moeten er meer vakken zijn 
waarbij niet alleen het tentamen het eindcijfer voor het desbetreffende vak bepaalt. De 
meeste vakken worden op dit moment getoetst door middel van het afleggen van een 
tentamen. Een schriftelijk tentamen komt echter niet in de buurt van de praktijk waar 
rechtenstudenten zich later in zullen bevinden.  
 
4. Voldoende ondersteuning bij studievertraging 
Door de coronacrisis is het voorstelbaar dat studenten studievertraging zijn opgelopen, 
daarom is het belangrijk dat studenten voldoende ondersteuning krijgen om succesvol te 
kunnen afstuderen. 
 
5. Standaardevaluatie voor elk vak  
Voor elk vak moeten standaard evaluatieformulieren beschikbaar zijn die via Nestor 
gemakkelijk in te vullen zijn. Op dit moment wordt nog niet elk vak geëvalueerd. Zo waren er 
het afgelopen jaar grote verschillen in hoe de verschillende vakgroepen hun onderwijs online 
hebben vormgegeven. Door middel van de evaluaties heeft de faculteit een goede indicatie 
van wat goed werkt voor studenten en wat juist niet. Vakgroepen kunnen deze kennis dan 
ook met elkaar uitwisselen om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Met het oog 
op transparantie vindt Progressief Rechten het een goed idee dat studenten de evaluatie 
achteraf ook kunnen inzien, zodat zij weten hoe medestudenten het onderwijs hebben 
ervaren. 
 
6. PowerPoints voorafgaand aan het college online beschikbaar 
Progressief Rechten wil graag dat PowerPoints voor de aanvang van ieder college online 
beschikbaar zijn. Voor veel studenten is dit een uitkomst, omdat zij met de PowerPoint 
structuur aanbrengen in hun aantekeningen. Tijdens het college kunnen studenten beter hun 
tijd besteden met luisteren en aanvullen, dan met het enkel proberen over te typen van een 
PowerPoint. 
 
7. Duidelijke motivering voor nagekeken tentamens 
Het nabespreken van tentamens is het afgelopen jaar anders verlopen dan normaal. 
Progressief Rechten is van mening dat, met name bij online tentamens, beter inzichtelijk moet 
zijn waarom een antwoord niet overeenstemt met het antwoordmodel. Op deze manier 
kunnen studenten tijdens de inzage beter en meer gerichte vragen stellen over hun 
beantwoording van een tentamenvraag. Studenten kunnen, anders dan gewoonlijk, online 
niet goed in gesprek met de docent over hun vragen. Daarom is een duidelijke motivering van 
het aantal toegekende punten cruciaal. 
 
8. Meer informatie over studeren in het buitenland (exchange) 
De faculteit moet studenten actiever informeren over de mogelijkheden om te studeren in 
het buitenland. Op dit moment worden studenten nogal in het diepe gegooid als zij willen 
kijken naar wat er allemaal mogelijk is in het buitenland. Studeren in het buitenland kan voor 
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veel studenten een hele mooie ervaring zijn, waardoor jij als student veel nieuws kunt leren. 
Indien de faculteit hierover meer informeert, zullen studenten de mogelijkheid vaker 
overwegen en meer vertrouwen krijgen in een succesvol verloop van een studie in het 
buitenland. 
 
9. Zichtbaarheid studieverenigingen vergroten 
Progressief Rechten wil de zichtbaarheid van studieverenigingen vergroten. Zo lijkt het ons 
een goed idee dat er een pagina op Nestor beschikbaar komt waarin alle activiteiten van de 
verschillende studieverenigingen te vinden zijn. Zo lopen studenten geen interessante en voor 
hun studie relevante activiteiten mis. Daarnaast is dit handig voor studenten die nog niet 
actief zijn bij een vereniging en graag willen zien wat de verschillende studieverenigingen 
aanbieden. 
 
10. Grotere zichtbaarheid medezeggenschap  
Het aantal actieve studenten bij medezeggenschapsorganen binnen het hoger onderwijs 
neemt al een aantal jaren af. Studenten binnen de medezeggenschapsverenigingen geven aan 
het steeds lastiger te vinden om studenten te vinden die geïnteresseerd zijn om zich in te 
zetten voor hun verenigingen. Progressief Rechten vindt het belangrijk dat studenten zich 
uitspreken over de kwaliteit van hun studie en over verschillende andere zaken die de studie 
betreffen. Medezeggenschapsverenigingen op faculteitsraad-niveau of universiteitsraad-
niveau zijn niet altijd bekend onder studenten of studenten weten niet waar de verenigingen 
zich mee bezig houden. Dit geldt ook voor commissies, zoals de verschillende 
opleidingscommissies. Progressief Rechten wil bereiken dat studenten de gang naar deze 
organisaties sneller weten te vinden, zodat studenten beter weten waar ze moeten zijn als ze 
inspraak willen hebben in de onderwijskwaliteit of bijvoorbeeld de onderwijsomgeving. Dit 
kan worden bereikt door studenten al in het beginstadium van hun studie hierover te 
informeren door bijvoorbeeld de studiestartgroepen een belangrijke rol te geven bij deze 
informatieverstrekking.  
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Flexibilisering  
 
De studenten van tegenwoordig hebben te maken met hoge verwachtingen. Zo wordt van ze 
verwacht dat zij studeren, werken en een relevant C.V. opbouwen door deel te nemen aan 
verschillende nevenactiviteiten. Om studenten hier zoveel mogelijk gelegenheid voor te geven 
vindt Progressief Rechten dat de faculteit zich zo flexibel mogelijk moet opstellen.  
  
1. Flexstuderen mogelijk maken (betalen per vak) 
Een flexibele houding van de faculteit willen wij onder meer realiseren door flexstuderen aan 
te bieden. Studenten kunnen dan betalen per vak of aantal EC’s, zodat de kosten ook minder 
drukken op de student wanneer deze tijdelijk of permanent minder vakken volgt dan in een 
voltijdstudie. Voor de student die juist meer vakken volgt dan in een voltijdstudie heeft deze 
regeling geen gevolgen. Het maximum aan collegegeld blijft namelijk het wettelijke 
collegegeld en kan door extra vakken te volgen niet hoger uitvallen dan het wettelijke bedrag.  
  
2. Geen verplichte colleges 
Verplichte colleges zijn voor flexibel onderwijs een enorm struikelblok. Een student kan prima 
zelf inschatten of het nodig is om een werkgroep bij te wonen. Het is dan ook onnodig dit als 
faculteit verplicht aan studenten op te leggen. Wij zijn niet tegen een verplichte aanwezigheid 
om voor een bonusregeling in aanmerking te komen, maar het gaat ons om de verplichting 
werkgroepen bij te wonen om het tentamen te mogen maken. Dit is en blijft een 
verantwoordelijkheid van de student zelf. 
  
3. Alle hoorcolleges direct online beschikbaar 
Tijdens de Coronapandemie hebben wij gezien dat digitaal studeren prima mogelijk is. 
Wanneer het fysieke onderwijs weer op grotere schaal gaat plaatsvinden, moeten wij niet het 
kind met het badwater weggooien. Nestor en Blackboard zijn nu ingericht om hoorcolleges 
snel en gebruiksvriendelijk digitaal te volgen, ook wanneer deze live gegeven worden. 
Docenten hebben hier nu ook meer ervaring mee en kunnen dus hun eigen colleges makkelijk 
zelf opnemen. Op deze manier behouden we de optie om hoorcolleges snel digitaal te kunnen 
bekijken voor de studenten die dat willen. Deze optie moet blijven, ook na de 
Coronapandemie, zodat studenten beter hun eigen studiemomenten kunnen inrichten.  
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Innovatie 
 
Innovatie gaat wat Progressief Rechten betreft in grote lijnen gepaard met de digitalisering 
van het onderwijs. Niet omdat dat allen van ons de afgelopen tijd per se zo goed bevallen is, 
maar omdat wij juist wat hebben kunnen leren van de plotselinge ommekeer van de manier 
van lesgeven. Wil de rechtenfaculteit toekomstbestendig zijn, dan moet zij, op specifieke en 
zorgvuldige wijze, meer inzetten op de digitalisering van het onderwijs, zodat een duurzame 
verbetering van het onderwijs kan plaatsvinden. 
 
1. Digitale tentamens in plaats van papieren tentamens 
Een tentamen op papier afnemen is niet meer van deze tijd, al helemaal omdat wij nu dankzij 
de Coronacrisis niet anders gewend zijn. Desalniettemin is er nogal wat op en aan te merken 
aan de thuis-tentamens. Daarom is het van belang dat de tentamens fysiek worden 
afgenomen, maar wel in een eigentijds digitaal jasje. Progressief Rechten wil ervoor zorgen 
dat digitale tentaminering de norm wordt, omdat het niet alleen de anonimiteit en daarmee 
de privacy van studenten vergroot, maar ook omdat de tentamens zo toegankelijker zijn voor 
studenten met een minder leesbaar handschrift en die daarom in tijdnood raken. Bovendien 
is het maken en nakijken van digitale tentamens makkelijker. Als laatste is het natuurlijk ook 
niet geheel onbelangrijk dat wij door het niet te hoeven uitprinten van die duizenden 
tentamens de verspilling van papier tegengaan! 
 
2. Digitale klappers en boeken  
Door zowel de klappers als de studieboeken gratis digitaal beschikbaar te stellen voor 
studenten, helpen wij de faculteit een stapje in de richting van de digitalisering van het 
onderwijs. Ook vergroot het de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor 
zullen namelijk ook de studenten die het wat minder breed hebben altijd over de nieuwste 
druk van de studieboeken beschikken. Daarnaast dragen digitale klappers en boeken bij aan 
een duurzamere faculteit. 
 
3. Meer vragenforums 
Progressief Rechten vindt dat bij alle vakken binnen de rechtenstudie standaard een online 
vragenforum beschikbaar moet zijn op Nestor. Een vragenforum verlaagt de drempel voor 
studenten om vragen, die opkomen bij het leren van een vak, te stellen. Dit vergroot de 
toegankelijkheid. De anoniem gestelde vragen zijn daarnaast voor iedereen zichtbaar. Dit 
zorgt ervoor dat docenten en/of deskundige student-assistenten een vraag maar één keer 
hoeven te beantwoorden.  
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Duurzaamheid 

 
Duurzaamheid is in deze tijden een ontzettend belangrijk onderwerp. Zeker als het om een 
grote instelling, zoals de Rijksuniversiteit Groningen met een enorme rechtenfaculteit, gaat. 
Progressief Rechten streeft dan ook naar een duurzamere faculteit. Met kleine stappen en 
kleine aanpassingen kunnen wij grote veranderingen teweegbrengen. Daarom hebben wij 
concrete punten in ons programma opgenomen, waarmee wij een stap dichter bij een 
duurzame en milieubewuste faculteit komen. 
 
1. Digitale klappers en boeken beschikbaar maken 
Om het gebruik van papier te verminderen op de faculteit, is het een belangrijke stap om 
allereerst te kijken naar de verplichte klappers van vakken. Voor vele vakken binnen de 
rechtenstudie is een klapper nodig om de lessen te kunnen volgen. De Coronapandemie heeft 
laten zien dat het online en gratis verstrekken van klappers zeker een mogelijkheid is voor de 
faculteit. Hiermee dragen wij niet alleen bij aan een duurzame faculteit, maar ook 
rechtenstudenten zelf hebben hier baat bij. Zij hoeven immers naast de vele verplichte 
literatuur niet ook nog een klapper aan te schaffen. Dit is natuurlijk vooral van toepassing voor 
zover het desbetreffende vak deze ruimte laat. Zo kan het bij sommige vakken het geval zijn 
dat een klapper verplicht is, omdat deze nodig is tijdens een fysiek tentamen. In dit geval is 
het dan nodig dat er ook een papieren versie van de klapper beschikbaar is. Dat begrijpen wij, 
maar dan moet ook hiermee verantwoord worden omgegaan. Zo kan er bijvoorbeeld rekening 
worden gehouden met de grootte van het lettertype; een kleiner lettertype neemt minder 
pagina’s in beslag en zorgt dus voor het gebruik van minder papier.  
 
2. Alle opdrachten digitaal inleveren  
In samenhang met het voorgaande punt, is ook het digitaal inleveren van alle opdrachten, in 
plaats van op papier, een belangrijke stap die gezet moet worden in het kader van 
duurzaamheid. Het bespaart niet alleen papier, maar het brengt voor de studenten en 
docenten ook veel voordelen mee. Zo kunnen docenten en studenten precies zien wanneer 
iets is ingeleverd en is er de mogelijkheid tot een plagiaatcontrole.  
 
3. Weg met de “no screen policy”  
Bij een aantal vakken hanteert de faculteit een “no screen policy”. In een moderne 
informatiemaatschappij is het onvoorstelbaar dat laptops en tablets worden geweerd tijdens 
colleges. Het behoeft hier geen betogen dat het toelaten van laptops tijdens colleges bijdraagt 
aan duurzaamheid. Tevens draagt dit bij aan het leveren van maatwerk per student. Elke 
student studeert op zijn eigen manier en dat moet de universiteit juist aanmoedigen. Het 
weghalen van de “no screen policy” is geen verbod op het maken van aantekeningen met pen 
en papier. Elke student die dat fijn vindt, kan dat gerust blijven doen. De studenten die beter 
studeren met behulp van een laptop moeten die ruimte echter ook krijgen. Zo wordt 
tegelijkertijd aan de student en het milieu tegemoetgekomen.  
 
4. Studieverenigingen aanmoedigen om duurzaam bezig te zijn 
Studieverenigingen spelen, naast de faculteit, een grote rol voor rechtenstudenten tijdens de 
studie. Hierop inspelen is dan ook in het kader van duurzaamheid cruciaal. Besturen van 
dergelijke verenigingen goed informeren over duurzaamheid is hierbij een must. Zo kunnen 
ook zij zich hierop richten binnen hun vereniging. 
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Verstandig financieel beleid 
 
1. Geld van Career Services naar de studieverenigingen  
Studieverenigingen hebben een ontzettend belangrijke functie binnen het onderwijs. Vooral 
in deze tijd is het voor studenten een plek om met medestudenten in contact te komen en om 
jezelf verder te ontwikkelen. Echter, wij merken in de praktijk dat studieverenigingen minder 
aan hun leden kunnen bieden doordat een belangrijke inkomstenbron is gereduceerd. Career 
Services heeft hier een groot aandeel in omdat zij een substantieel deel van 
sponsoringsgelden wegneemt die studieverenigingen nodig hebben om te blijven bestaan en 
verder te ontwikkelen. Dit moet dan ook anders! 
 
2. Duidelijke informatie over financiële compensatie 
Zowel het bestaan van studiebeurzen als andere vormen van compensatie zijn niet altijd 
duidelijk kenbaar voor de student. Nog te vaak horen studenten via via over de mogelijkheden 
van compensatie of het bestaan van een studiebeurs. Progressief Rechten pleit voor een grote 
zichtbaarheid van de mogelijkheden van financiële compensatie. 
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Transparantie (inzicht/openheid) 
 
1. Duidelijke en snelle communicatie 
Zeker in tijden van onzekerheid is transparantie naar de studenten toe van groot belang. 
Besluiten omtrent online of fysieke tentaminering en bijvoorbeeld informatie over de gang 
van zaken na de pandemie moeten duidelijk en tijdig worden gecommuniceerd met 
rechtenstudenten. Het aankomend collegejaar zullen veel veranderingen gaan plaatsvinden. 
Transparante en snelle communicatie moet hierbij hoog in het vaandel staan bij de faculteit. 
Hiervoor gaat Progressief Rechten zich dit jaar dan ook keihard inzetten.  
 
2. Zichtbaarheid studieadviseurs 
In samenhang met het voorgaande punt, maar zo belangrijk dat het hier apart is genoemd, is 
duidelijkheid omtrent het vragen van studieadvies aan studieadviseurs enorm belangrijk. 
Progressief Rechten staat een grotere zichtbaarheid van de studieadviseurs voor. Vooral voor 
eerstejaarsstudenten is het vaak onduidelijk waar zij moeten zijn voor advies over studie-
aangelegenheden. Dit kan transparanter en duidelijker volgens Progressief Rechten. Zo moet 
dit uitgebreider aan bod komen tijdens de studiestartgroepen en zou er een algemene e-mail 
met informatie kunnen worden gestuurd naar de eerstejaarsstudenten.  
 
3. Het makkelijk volgen van de faculteitsraad en de universiteitsraad  
De faculteitsraad neemt beslissingen die soms veel impact op jou als student kunnen hebben. 
Het is dan ook niet begrijpelijk dat informatie over de faculteitsraad niet gemakkelijk te vinden 
is. Het moet voor geïnteresseerden gemakkelijk zijn om bijvoorbeeld  faculteitsraad-
vergaderingen digitaal live bij te wonen of om deze terug te kunnen kijken. Zo is het voor 
studenten een stuk makkelijker om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de 
faculteitsraad. Om dit te verwezenlijken is er ook zeker een taak weggelegd voor verenigingen 
als Progressief Rechten. Ook wij willen onze leden en iedere geïnteresseerde meer op de 
hoogte houden van wat er besproken is in de faculteitsraad en wat onze bijdrage daaraan is 
geweest.   
 
4. Vrije en toegankelijke stukken  
In het kader van transparantie wil Progressief Rechten dat vergaderstukken (in het Nederlands 
én Engels) vrij toegankelijk en makkelijk te vinden zijn. Hetzelfde moet gelden voor verslagen 
van vergaderingen. 
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Diversiteit en inclusiviteit 
 
1. Representativiteit  
Progressief Rechten vindt het belangrijk om de gehele groep van rechtenstudenten te 
vertegenwoordigen. Zo hebben wij een vrouwelijke lijsttrekker en studenten met 
verschillende achtergronden. Daarnaast hebben wij een mooie balans in onze kandidatenlijst 
tussen studenten die op kamers wonen, [studenten die] in het ouderlijk huis wonen en 
studenten die fulltime werken naast hun studie.  
 
2. Erkenning van thuiswonende en fulltime werkende studenten 
Studenten hebben niet altijd de keus en de kans om op kamers te gaan. Het gaat er niet om 
dat zij niet willen, maar er zijn simpelweg niet altijd de financiële middelen voor. Daarnaast 
zijn er studenten die bijvoorbeeld mantelzorger zijn waardoor ze feitelijk niet in staat zijn te 
verhuizen. Wij willen het makkelijker maken voor mensen die niet in de stad wonen om hun 
tentamens te maken. Het is in het bijzonder voor hen ontzettend vervelend om ‘s avonds laat 
nog een tentamen te maken, omdat het openbaar vervoer dan vaak niet meer rijdt. Hiermee 
moet de faculteit meer rekening houden. Dit om het onderwijs en de tentamens voor iedereen 
toegankelijk te houden. Daarnaast zijn ruimere werkgroeptijden of digitale opnames nodig om 
ook studenten die ver weg wonen of overdag moeten werken de kans te geven een werkgroep 
te volgen.  
 
3. Genderneutrale toiletten 
In de seksegescheiden toiletten doet iemands genderexpressie er nadrukkelijk meer toe dan 
daarbuiten. Er zijn daardoor studenten die seksegescheiden toiletten vermijden of met 
ongemak bezoeken. Zij verdienen het om zich veilig te voelen op het toilet, net als iedereen, 
zonder dat zij worden uitgezonderd met een apart toilet. Genderneutrale toiletten zijn de 
enige optie waar geslacht er voor niemand meer strikt toe doet. Toiletten zijn daarmee 
gelijkgesteld met de ruimte buiten de toiletten die ook niet seksegescheiden is. Daarmee zijn 
wij ook van oordeel dat niet-seksegescheiden toiletten aanwezig horen te zijn binnen de 
faculteit. 
 
4. Taalgebruik van docenten 
Door in communicatie rekening te houden met genderdiversiteit zetten wij een stap in de 
richting van meer gelijkwaardigheid. In de praktijk komt dit onder meer neer op 
genderinclusief aanspreken. Dus geen hij/hem of zij/haar gebruiken. Het gebruik maken van 
alternatieven om sociale rollen of beroepen aan te duiden (‘vader’ en ‘moeder’ wordt dan 
bijvoorbeeld: ‘ouders’) en het actief tegengaan van stereotyperingen kunnen hierbij goede 
startpunten zijn.  
 
5. Kloof tussen nationale en internationale studenten verkleinen 
Wij merken nog te veel een kloof tussen de nationale en internationale studenten binnen de 
faculteit. Volgens ons ligt daar dan ook een taak voor de faculteit in samenwerking met 
verschillende studieverenigingen om bijvoorbeeld meerdere gezamenlijke (introductie-) 
activiteiten te organiseren voor (eerstejaars) nationale en internationale studenten. Zo 
kunnen verschillende studenten eerder en op een informele manier contact leggen en geeft 
dit een gedegen basis voor verdere samenwerking. 
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Online tentaminering 
 
1. Compensatie voor het “niet-terug-naar-de-vorige-vraag-beleid” 
Fraudebestrijding is tijdens de pandemie een belangrijk punt bij de tentaminering. Het is een 
goed gegeven dat de universiteit daarmee bezig is. Immers, ook studenten hebben hier baat 
bij. Rechtenstudenten willen namelijk niet bekend staan als dié generatie studenten die de 
studiepunten makkelijk kon behalen door te frauderen. Maar hierbij is het van belang te 
noemen dat digitale tentamens een boel stress met zich mee kunnen brengen voor studenten. 
Zo moeten zij rekening houden met hun internetkwaliteit en met nieuwe regels, zoals de regel 
die het onmogelijk maakt voor studenten om terug te gaan naar de vorige vraag om daar hun 
antwoord nogmaals over te lezen of om deze aan te passen. Hoewel dit een begrijpelijke regel 
is in het kader van het bestrijden van fraude, brengt deze regel veel nadelen met zich mee 
voor rechtenstudenten. Dit zijn nadelen die volgens Progressief Rechten compensatie 
behoeven. Dat kan wat ons betreft het beste door de studenten meer tijd te geven voor een 
tentamen. Zo hebben studenten meer tijd om een vraag goed te lezen en hun antwoord 
nogmaals te bekijken, voordat zij doorgaan naar de volgende vraag. Zo bewaren wij de 
voordelen voor het bestrijden van fraude van de betreffende regel, maar compenseren wij de 
nadelen ervan. Een andere manier om de fraudebestrijdingsmaatregelen te compenseren kan 
worden gevonden in een andere vorm van toetsen van kennis. Zo kan de faculteit de 
studenten tegemoetkomen door vervangende opdrachten te bieden, die in de plaats van een 
tentamen worden gesteld, of door een cijfer niet voor 100% uit een tentamen te laten 
bestaan, maar bijvoorbeeld deels door een schrijfopdracht. Het schrijven van een essay is 
bijvoorbeeld ook een goede manier om de kennis van studenten te toetsen en draagt bij aan 
de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van de studenten. Een vaardigheid die juist voor 
deze studenten enorm van belang is.  
 
2. Niet-nakijken-optie behouden  
In het kader van hetgeen hierboven is besproken over digitale tentaminering, is het van belang 
om te benadrukken dat de faculteit de niet-nakijken-optie moet behouden, ook voor online 
tentamens. Dit kan bijdragen aan het compenseren van de nadelen die het huidige 
fraudebestrijdingsbeleid met zich meebrengt. Deze optie in volledigheid wegnemen draagt 
wat ons betreft niet bij aan een effectieve fraudebestrijding, maar verhoogt enkel de druk op 
studenten.  
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Studentenwelzijn vóór, tijdens en na de pandemie 
 
De universiteit en haar studenten functioneren voor en door elkaar. Dat betekent: een blije 
student, een blije universiteit. Het welzijn van de student als individu moet wat Progressief 
Rechten betreft te allen tijde gewaarborgd worden. Progressief Rechten is er voor jou als 
student, in tijden van een pandemie, maar ook daarna! 
 
1. Informatie over mentale gezondheid 
 
1.1 Informatie over mentale gezondheid prominenter aanwezig 
Mede door de pandemie is steeds meer bewustzijn gecreëerd over de mentale problemen die 
zich voordoen door het constant thuis zitten en het wegvallen van een sociaal studentenleven. 
Progressief Rechten vindt dit besef een goede ontwikkeling, maar wij willen benadrukken dat 
mentale problemen onder studenten niet slechts iets is van het afgelopen jaar. Stress, burn-
outs en depressies spelen al veel langer een grote rol in helaas nog te veel levens van 
studenten. Progressief Rechten wil dat er meer en makkelijker informatie over dit onderwerp 
te vinden is, door bijvoorbeeld een prominent aanwezige informatiepagina op Nestor te 
plaatsen. Hierin kunnen studenten verhalen of tips met elkaar delen. Ook is het van belang 
dat op deze manier duidelijk is waar een student met problemen terecht kan, zodat er een 
betere zichtbaarheid is van bijvoorbeeld de optie om naar een studentenpsycholoog te gaan. 
Dit is iets wat ook ná de pandemie voortgezet moet worden.   
 
1.2 Het bevorderen van het gesprek over mentale gezondheid 
In het studiejaar 2020-2021 is er al een stap in de goede richting gezet. Verschillende 
verenigingen die verbonden zijn aan onze faculteit hebben in samenwerking met de faculteit 
een tweetal activiteiten georganiseerd over de mentale gezondheid van studenten ten tijde 
van een pandemie. Het zogenoemde ‘digitale over de streep’. Het lijkt ons een goed idee dat 
de faculteit deze activiteiten blijft aanmoedigen en, indien nodig, daaraan een impuls geeft. 
Activiteiten waarin studenten actief met elkaar in gesprek kunnen gaan over bijvoorbeeld 
gevoelens van angst of depressie geven studenten het idee dat ze er niet alleen voor staan. 
Zo’n activiteit helpt bij het normaliseren van gesprekken over mentale gezondheid en kan een 
student motiveren om hulp te zoeken wanneer dat nodig is.   
 
2. Duidelijk zichtbare aanspreekpunten en vertrouwenspersonen  
Tijdens de studie komt er natuurlijk ontzettend veel op jou als student af. Het is belangrijk dat 
studenten weten dat zij er niet alleen voor staan. De faculteit moet daarom meer inzetten op 
duidelijke zichtbare aanspreekpunten en vertrouwenspersonen. Wanneer een student ergens 
mee zit moet hier niet om heen worden gedraaid, maar moet meteen actie worden 
ondernomen. Hiervoor is het van groot belang dat het voor iedereen duidelijk is bij wie een 
student of een contactpersoon van een studievereniging terecht kan voor hulp. Deze hulp 
moet de faculteit dan ook zo snel mogelijk bieden.  
 
3. Meer ondersteuning vertrouwenspersonen studieverenigingen 
Uit de praktijk blijkt dat studenten die kampen met problemen vaak hulp zoeken bij 
(vertrouwens-) personen binnen de studievereniging waar zij lid van zijn. Logisch, omdat dit 
contact vaak laagdrempelig is en een studievereniging een veilig en bekend gevoel geeft. Het 
is wel belangrijk dat deze vraag om hulp zo goed mogelijk wordt behandeld. Achter sommige 
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vragen kunnen complexe problemen ten grondslag liggen, en hier heeft lang niet iedere 
contactpersoon een pasklaar antwoord op. Progressief Rechten wil ervoor zorgen dat er meer 
ondersteuning komt voor deze contactpersonen bij studieverenigingen, door middel van 
trainingen en voorlichtingen of door voor hen ook een centraal punt op te stellen waar zij 
terecht kunnen met vragen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


