Beste rechtenstudenten,
In de week van 16 tot en met 20 mei is het weer zo ver, de universitaire verkiezingen!
Progressief Rechten is de oudste medezeggenschapsvereniging van de faculteit
Rechtsgeleerdheid en is geworteld in een stevige traditie van studentenmedezeggenschap.
Zoals onze naam al doet vermoeden zijn wij niet bang voor vooruitgang en nieuwe
ontwikkelingen. Progressief Rechten zet zich in voor een toegankelijke, innovatieve en
flexibele faculteit. Wij zorgen ervoor dat jij kan studeren aan een faculteit waar veelzijdig
wordt ingezet op een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit, ruimte is voor extra
curriculaire activiteiten, transparant wordt gecommuniceerd en het studenten welzijn te allen
tijde op nummer 1 staat.
Voor je ligt het verkiezingsprogramma van Progressief Rechten van het jaar 2022-2023. Hierin
hebben wij gepoogd onze standpunten en voornemens voor het nieuwe collegejaar zo goed
mogelijk toe te lichten en te concretiseren. Het is straks aan jou als student om te bepalen wie
er mag plaatsnemen in de faculteitsraad. Progressief Rechten zet zich volop in voor onze
faculteit en is al jarenlang een stabiele en betrouwbare vertegenwoordiger van het belang van
de rechtenstudent.
Progressief Rechten is voor jou goed bereikbaar. Wil je iets met ons delen of vragen, via onze
Instagram, Facebookpagina of mail kan je altijd contact met ons opnemen.

Progressief Rechten: Recht Vooruit!
Lindgerd Pauwels
Lijsttrekker Progressief Rechten

Onderwijskwaliteit
Balans in fysiek en online onderwijs
Wij begrijpen het belang van de aanwezigheid van studenten in collegezalen en willen dit
aanmoedigen. Echter, het afgelopen studiejaar heeft aangetoond dat online onderwijs ook
voordelen heeft. Progressief Rechten vindt daarom dat de mogelijkheid tot het volgen van
online colleges moet blijven bestaan. Dit heeft grote voordelen voor een student die zich niet
altijd kan permitteren om een lange reis te maken voor één college, of een student die het
college een keer moet missen wegens gezondheidsredenen. Natuurlijk willen wij niet dat de
collegezalen leegstromen. Daarom willen wij dat de opnames van de hoorcolleges tenminste
achteraf online beschikbaar zijn. Het beleid waarbij hoorcolleges één week na het hoorcollege
en de week voor het tentamen beschikbaar zijn, willen wij graag behouden. Op deze manier
wordt studenten ruimte gegeven om hun tijd in te delen, maar ervaren zij ook de prikkel om
fysiek college te volgen.

Niet alleen 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 de student diens mondelinge- en
schriftelijke vaardigheden aan kan scherpen. Hierdoor wordt het makkelijker om je voor te
bereiden op een wetenschappelijke loopbaan of de juridische praktijk. Daarnaast moeten er
meer vakken zijn waarbij niet alleen het tentamen het eindcijfer bepaalt. De meeste vakken
worden op dit moment getoetst door middel van het afleggen van één tentamen aan het eind
van het blok. Echter, een schriftelijk tentamen komt niet in de buurt van de juridische praktijk.
Studenten kunnen andere vaardigheden beter ontwikkelen, door een deel van het cijfer te laten
bepalen door bijvoorbeeld een schriftelijke opdracht of een presentatie. Daarnaast kunnen
studenten op andere manieren laten zien dat ze de stof goed hebben begrepen.

Tentameninzage op locatie voor heldere feedback
Tot het einde van vorig studiejaar zijn vrijwel alle tentamens online vanuit huis afgenomen.
Logischerwijs waren ook de tentameninzages online vanuit huis bij te wonen. Het afgelopen
studiejaar de tentamens fysiek op locatie verzorgd, maar bleven de tentameninzages online.
Studenten hebben zo de mogelijkheid om in hun eigen tijd de beoordeling van hun tentamen
in te zien. Progressief Rechten vindt dit geen slechte zaak. Echter, de drempel om vragen te
stellen naar aanleiding van de tentamenvragen- en antwoorden wordt als vrij hoog ervaren.
Ook is het voor de studenten lastig om hun vragen naar aanleiding van de inzage duidelijk te
formuleren. Wij zijn dan ook van mening dat de vakdocenten een fysiek vragenuurtje moeten
organiseren, waarbij studenten vragen kunnen stellen met betrekking tot de beoordeling.

Flexstuderen en betalen per vak
Niet iedere student rondt zijn studie nominaal af. Veel studenten lopen gedurende hun
bachelor vertraging op, vaak omwille van één of twee vakken die zij net niet hebben gehaald.
Met name door de coronapandemie hebben studenten te vrezen voor vertraging. De vraag is
in hoeverre het redelijk is om het volledige collegegeld van één studiejaar te moeten betalen
wegens het niet behalen van een paar vakken. Progressief Rechten pleit dan ook voor de
mogelijkheid tot flexstuderen, voor studenten die hun laatste jaar nét niet hebben gehaald. Dit
houdt in dat de student per niet gehaald vak betaald, in plaats van het volledige collegegeld.
Het collegegeld wordt zo gedeeld door 60 (het aantal studiepunten per jaar) en keer het aantal
gemiste studiepunten. Hierdoor ontstaat er een evenredig deel van het collegegeld dat de
student moet betalen per EC. Dit zorgt ervoor dat de student de overige tijd kan besteden aan
werken, stages en andere extra curriculaire activiteiten. Dit kan hij doen zonder zich bezwaard
te voelen door de gedachte van het betalen van het volledige collegegeld voor één studiejaar.

Ontwikkelingen van de student buiten de faculteit
Extra curriculaire activiteiten
Progressief Rechten acht het van zeer groot belang dat studenten ook naast hun studie de
mogelijkheid krijgen zich verder te verdiepen en ontwikkelen. Voorbeelden van extra
curriculaire activiteiten waar studenten zich mee kunnen verbreden zijn onder andere een
bestuursjaar, een exchange in het buitenland en een plek in de medezeggenschapsraad. Het
valt echter op dat de zichtbaarheid van deze verbreding erg klein is binnen de faculteit.
Studenten beseffen vaak te laat welke aanvullende mogelijkheden er voor hun zijn en dit doet
af aan de algehele zelfontplooiing. Volgens Progressief Rechten dient de zichtbaarheid en
mogelijkheid van extra curriculaire activiteiten binnen de faculteit daarom te worden vergroot.

Het belang van deeltijdopleidingen

Progressief rechten is er voor elke toekomstige jurist. Zo ook voor de werkende student die
een deeltijdopleiding wenst te volgen. De faculteit roept het volgen van een dergelijke
deeltijdopleiding echter een halt toe. Volgens Progressief Rechten is dit onterecht nu het de
inclusiviteit onder studenten vermindert en de kansen ontneemt voor werkende studenten om
zich te verdiepen in de rechtenstudie. De mogelijkheid tot het volgen van een deeltijdopleiding
dient daarom behouden te worden.

Honoursvakken volgen op basis van motivatie
De Faculteit Rechten staat bekend om haar uitstekende Honoursprogramma. Er zijn echter
studenten die niet in aanmerking komen voor het programma op grond van hun
cijfergemiddelde of omdat zij zich hier niet voor hebben aangemeld. Het volgen van enkele
vakken uit het Honoursprogramma is niet mogelijk nu deze exclusief bedoeld zijn voor
Honoursstudenten. Volgens Progressief Rechten dient hier verandering in te worden gebracht.
Studenten die zich interesseren voor een specifiek Honoursvak moeten de mogelijkheid
krijgen om dit vak te kunnen volgen zonder deel uit te maken van het algehele
Honoursprogramma. Zo zullen studenten worden aangemoedigd zich te verbreden naast het
algemene vakkenpakket en vindt er meer zelfontplooiing plaats.

Studenten Welzijn
Voldoende ondersteuning bij studievertraging

Progressief Rechten wil de faculteit erop attenderen dat er studenten zijn die mede door het
corona-onderwijs van de afgelopen jaren en de verlenging van de zachte knip behoorlijk wat
studievertraging hebben opgelopen. Deze studenten moeten niet uit het oog verloren worden.

Zichtbaarheid vertrouwenspersonen

Een ander punt waar PR zich hard voor gaat maken is ondersteuning voor
vertrouwenspersonen van studieverenigingen. Inmiddels is het zo dat iedere studievereniging
een vertrouwenspersoon dient aan te wijzen. Echter, zijn deze vertrouwenspersonen niet altijd
duidelijk te vinden, maar ook de vertrouwenspersonen zelf worden niet genoeg ondersteund.
Wat is hun taak en bij wie kunnen zij terecht met vragen of worstelingen? De faculteit zou de
active bystander trainingen beter onder de aandacht kunnen brengen en ook hun eigen
contactpersonen duidelijker zichtbaar moeten maken.

Tentamentijden
Tot slot vinden wij dat de faculteit de tentamentijden moet aanpassen. Studenten die thuis
wonen, kunnen bij avond tentamens geen aansluiting vinden met het OV waardoor zij vaak
naar alternatieven op zoek moeten om thuis te komen. Maar ook studenten die wel in
Groningen wonen ervaren druk bij het maken van een tentamen in de avonduren. Voor het
welzijn van de student zou het daarom het beste zijn om de tentamens op doordeweekse
dagen van 08.30 tot 18.00 te plannen.

Transparantere leeromgeving
Duidelijke en snelle communicatie
Progressief Rechten is van mening dat de faculteit naar haar studenten toe altijd een
transparante manier van communiceren moet garanderen. Besluiten omtrent de manier van
het afnemen van tentamens en informatie over andere gang van zaken moeten duidelijk en
tijdig gecommuniceerd worden. Hiervoor zou eventueel een informatief dashboard met
algemene informatie voor ingezet kunnen worden als naslagwerk.
Heldere tentaminering
Als studenten merken wij de laatste tijd steeds vaker dat er onduidelijkheid is wat er van
studenten wordt verwacht omtrent verschillende tentamens bij verschillende vakken. Het is
essentieel om als student vroegtijdig te weten welke manier van tentamineren ze kunnen
verwachten bij welk vak.
PowerPoint voorafgaand aan het college online beschikbaar
Voor aanvang van ieder college moeten PowerPoints online beschikbaar zijn. Progressief
Rechten wil ervoor zorgen dat er binnen de faculteit hierin een rechte lijn getrokken wordt.
Voor studenten is dit een uitkomst, omdat zij met de PowerPoint die voorafgaand
beschikbaar is structuur kunnen aanbrengen in hun aantekeningen en daarnaast
hoorcolleges op deze manier beter kunnen voorbereiden.
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.

Duurzaamheid
Geen papieren klappers
Met de blik gericht op de toekomst omtrent de duurzaamheid zijn wij voor het invoeren van
digitale klappers en boeken. Dit om de simpele reden dat hiermee een hoop papier en kosten
worden bespaard. Daarnaast is het natuurlijk makkelijk om eventueel stukken tekst op te
kunnen zoeken of citeren. Studenten die toch behoefte hebben om de klapper op papier te
hebben kunnen hier zelf in voorzien.
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. Het gebruik van de gemaakte
vragen op de laptop wordt onterecht bemoeilijkt en draagt ook weinig bij aan het
oorspronkelijke doel van de werkgroep.

