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1. Onderwijskwaliteit 
Onderwijs heeft bij DAS de hoogste prioriteit, studenten zijn op deze universiteit om deel 

te nemen aan het onderwijs. Het onderwijs moet de hoogst mogelijke kwaliteit hebben en 

studenten moeten hun mening kunnen geven over het onderwijs. 

✓ DAS is voorstander van integratie van vakken door middel van bijvoorbeeld een project, 

echter is het ook in TOM 2.0 nog belangrijker dat onderwijs toegankelijk blijft voor 

studenten die niet voltijd studeren. 

✓ Er moet een gericht onderzoek naar de effectiviteit van huidige onderwijskwaliteitszorg 

maatregelen en meetmethoden komen. 

✓ Meer docenten moeten een taalcursus krijgen en basiskwalificatie onderwijs halen. 

✓ Overbevolking op studies moet worden voorkomen ten behoeve van de 

onderwijskwaliteit. 

✓ Meer aandacht voor de kwaliteit van de begeleiding van afstudeeropdrachten. 

✓ DAS pleit ervoor dat er voldoende plek blijft voor studieverenigingen en zelfstudie. 

✓ Colleges online beschikbaar houden om deze op een later tijdstip terug te kijken. 

✓ DAS is faliekant tegen avondcolleges. 

✓ Er zouden gestandaardiseerde tentamenvrije weken per studie moeten komen. 

✓ De universiteit moet de negatieve gevolgen van corona voor studenten, zoals 

studievertraging, zoveel mogelijk voorkomen en waar mogelijk wegnemen. 

2. Ambitie 
Studentenactivisme is in de ogen van DAS de belangrijkste manier waarop studenten zich 

ontwikkelen naast hun studie. Of dit nu een bestuur, commissie, topsport of bijbaan is, 

iedereen zou de ruimte moeten krijgen om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen, zo goed 

mogelijk naar een ieders wil. 

✓ DAS wil een duidelijk certificaat waar studentactivisme van meerdere soorten wordt 

erkend door de universiteit 

✓ Meer ruimte voor eigen initiatieven en betere ondersteuning daarin, zoals start-ups 

en topsport. 

✓ Vanaf collegejaar 2020-2021 zullen losstaande vakken naast geïntegreerde modules 

kunnen worden gevolgd.  

✓ De universiteit moet actiever communiceren naar haar studenten wat er allemaal 

mogelijk is naast de studie. 

✓ Er moet meer aandacht en voorlichting over de mogelijkheden van plus- en 

honoursprogramma’s komen. 

✓ De universiteit moet Studenten teams ondersteunen waar mogelijk. 

✓ DAS ziet graag dat minors betreft persoonlijke ontwikkeling meer aandacht krijgen. 

FOBOS regelingen moeten zo eerlijk en realistisch mogelijk.  
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3. Medezeggenschap 
De mogelijkheden voor medezeggenschap binnen de universiteit moeten duidelijker 

worden voor studenten en medewerkers. 

✓ DAS draagt zorg voor professionalisering van de opleidingscommissies, 

faculteitsraden, en de universiteitsraad. 

✓ DAS zet zich in voor actieve promotie van medezeggenschap van de universiteit. 

4. Integratie 
In de afgelopen paar jaren is onze UT aan diverse culturen en voorkeuren rijker 

geworden. Een mooie ontwikkeling mits deze juist wordt aangepakt. DAS is van mening 

dat de universiteit er alles aan moet doen om alle studenten goed te kunnen laten 

integreren op de universiteit. 

✓ Integratie is meer dan alleen taalbeleid, er zou meer gedaan moeten worden om de 

cultuurkloof op de UT te verminderen. 

✓ DAS bevordert de integratie van nationaliteiten tijdens onderwijs.  

✓ Alle communicatie betreft educatie zou Engels of tweetalig moeten zijn. 

✓ Meer ruimte voor (Engelse) taalontwikkeling bij medewerkers en studenten. 

✓ Er moet in gesprek worden gegaan met de partijen buiten het onderwijs over een 

goede invulling van taalbeleid en internationalisering.  

✓ Er zouden geen verplichtingen opgelegd moeten worden aan studentenpartijen. 

5. Studentwelzijn 
DAS is van mening dat de universiteit voor het welzijn van haar studenten moet waken, 

maar ook dat de universiteit er alles aan doet om studenten op hun plek te laten voelen 

daar waar dit nog niet het geval is. 

✓ Meer ondersteuning voor studentpsychologen, verminderde wachttijden, meer 

aandacht voor preventie in plaats van genezen van mentale problemen. 

✓ Campagne voor bewustwording van de mentale gezondheid van studenten. 

✓ Extra aandacht voor studentenbegeleiding 

✓ De effecten van de pandemie zouden moeten worden gemonitord zodat hierop kan 

worden ingespeeld. 

✓ De kwaliteit van UT zorginstanties zou moeten worden gecontroleerd. 

6. Faciliteiten 
Deze universiteit heeft vele faciliteiten en diensten aan te bieden en moet zorgdragen 

voor het onderhoud en behoud hiervan. De universiteit moet blijven innoveren en haar 

eigen faciliteiten en diensten blijven verbeteren. 

✓ Verbeterde communicatie vanuit de universiteit naar studenten. 

✓ Genoeg studieplaatsen. 

✓ Uitbreiding faciliteiten sport- en cultuurverenigingen. 

✓ Meer middelen voor cultuurverenigingen. 

✓ Waken voor de goede kwaliteit van huisvesting, internetaansluiting, en 

sportfaciliteiten. 

✓ Meer beschikbare studentenhuisvesting voor (internationale) studenten. 

✓ De UT zou coöptatierecht moeten bewaren zodat studenten hun eigen huisgenoten 

kunnen kiezen om een veilige en vertrouwde omgeving te kunnen verzekeren. 
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✓ Behouden en uitbreiden van de financiële en fysieke middelen voor studententeams. 

 

7. Duurzaamheid 
De universiteit is stukje bij beetje bezig met het implementeren van duurzaamheidsbeleid, 

echter is de universiteit niet duidelijk over de manier waarop dit gebeurt en ontbreekt er 

enige vorm van centraal beleid. DAS pleit voor een totale overgang op groene energie, 

meer zonnepanelen en een duurzame infrastructuur. 

✓ Er moet beter gecommuniceerd worden over verduurzamingsacties. 

✓ Duurzame campus huisvesting en universiteitsgebouwen. 

✓ Meer bewustwording duurzaamheid onder studenten. 

✓ Meer ondersteuning voor duurzame initiatieven vanuit studenten. 

✓ DAS wil dat de universiteit samenwerkt om casussen over duurzaamheid voor te 

leggen en te stimuleren bij student challenges. 

✓ DAS zet zich ervoor in om te kijken naar de verduurzaming van partners die de 

universiteit heeft. 


