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Deze week kan er door studenten 
weer naar hartenlust gestemd 

worden op andere studenten. Niet 
alleen voor de Universiteitsraad 

maar ook voor de faculteitsraad van 
een aantal faculteiten. Maar hebben 

deze toekomstige medezeggers 
eigenlijk wel enige invloed?   

                      
      Tekst: Casper Wolfert

Waar de U-raad nog wel eens van zich laat horen, 
is het voor studenten niet altijd duidelijk wat de 
faculteitsraad doet. Nog onbekender is wellicht wat 
studenten in die raad doen. De faculteitsraad – die voor 
de helft uit studenten en voor de helft uit medewekers 
bestaat - heeft als taak om het faculteitsbestuur te 
controleren. Hiervoor heeft het inspraakorgaan advies- 
en instemmingsrecht op een aantal onderwerpen. Zo 
mag de faculteitsraad bijvoorbeeld advies geven over 
de facultaire begroting en heeft het instemmingsrecht 
over het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de 
betrokken opleidingen. Spannend? 
Iris de Laat, studentlid van de faculteitsraad 
Geowetenschappen: “Spannend in niet het goede woord. 

‘Een raadslid beslist of  studenten mogen herkansen’
Universitaire verkiezingen barsten los

Het is leuk omdat je een beeld krijgt van hoe het bestuur 
te werk gaat en wat er allemaal komt kijken bij het 
besturen van een faculteit. Je leert bijvoorbeeld hoe de 
verschillende departementen in elkaar zitten. Ze hebben 
allemaal een eigen karakter maar moeten toch op één 
lijn gebracht worden.”
Iris heeft wel het gevoel dat de faculteitsraad invloed 
kan uitoefenen, maar dat is niet altijd even makkelijk: 
“De begroting van de faculteit is bijvoorbeeld ontzettend 
ingewikkeld. Daar is een groep medewerkers 40 uur 
per week intensief mee bezig. Dan is het heel moeilijk 
om dat als buitenstaander te doorgronden. Ik kan dat 
nooit tot in detail begrijpen, maar ik hoor wel advies te 
geven. Dan kan je niet zomaar zeggen ‘ik wil hier meer 
geld voor’. Je moet niet denken dat je de wereld kan 
veranderen.”

‘Initiatieven die resultaten boeken’

Peter de Lange, studentlid van de faculteitsraad van 
Rechten, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO), 
is het daar mee eens: “Je kan niet eigenhandig de 
hoorcolleges interessanter maken, of de werkcolleges 
kleinschaliger. Dat frustreert soms wel eens. Maar er 
worden zeker initiatieven overgenomen.” 

En die initiatieven boeken resultaat. Zo is 
Peter studenten gaan enquêteren om de 
universiteitsbibliotheek (UB) in de binnenstad praktischer 
te maken. “Die enquête gaf duidelijke uitkomsten: 
dat er te weinig pc’s en te weinig werkplekken zijn. 
Daarop volgen dan weer concrete aanbevelingen: dat 
je bijvoorbeeld vanaf je laptop moet kunnen printen. 
Die aanbevelingen hebben we gepresenteerd aan de 
directeur van de UB en dat werd goed ontvangen.” 

Eén van de initiatieven van de faculteitsraad 
Geowetenschappen was het redden van de 
bestuursbeurzen van de studieverenigingen van 
Geowetenschappen. Toen het College van Bestuur 
ging bezuinigen op de bestuursbeurzen heeft het 
faculteitsbestuur, op initiatief van de raad, het tekort 
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aangevuld. De Laat: “Daar ben ik wel trots op. Dat was 
het hoogtepunt van het afgelopen jaar. Dit is een echt 
studentenpuntje en de studieverenigingen hebben een 
groot bereik onder studenten. Daarmee doe je dus iets 
goeds voor heel veel mensen.” Toch was het verdedigen 
van studentenbelangen voor haar niet de belangrijkste 
reden om in de raad te gaan: “Ik heb het gedaan, 
omdat ik wilde weten hoe de universiteit in elkaar 
steekt. Meer vanuit interesse dan vanuit idealisme. Bij 
Geowetenschappen is ook gewoon veel goed geregeld. Er 
is niet heel veel om tegen aan te schoppen.” 

‘Er wordt absoluut naar je geluisterd’

Bij de Rebofaculteit is 
dat wel anders. Voor 
Peter de Lange breekt de 
spannendste tijd nu aan. 
Het faculteitsbestuur gaat 
deze zomer een besluit 
nemen over het voorstel 
om Utrechtse studenten 
te verbieden gelijktijdig 
twee masteropleidingen 
te volgen. Een plan 
dat veel commotie 
veroorzaakte. Ook zijn 
er plannen om voor 

studiepunten een ‘geldigheidsduur’ in te voeren. Peter: 
“In je zesde jaar worden dan je punten uit je eerste jaar 
ongeldig, wat betekent dat je die opnieuw zou moeten 
halen. In de praktijk betekent het dat je moet stoppen 
met studeren. Sommige studenten vinden dat wel goed 
omdat het een stok achter de deur is. Ik ben er ook wel 
voor om studiepunten te laten vervallen als je zes jaar 
over je bachelor doet omdat je te veel bier drinkt.”
Peter weet niet zeker of hij het voorstel over de dubbele 
masteropleidingen kan tegenhouden, maar hij heeft 
wel het gevoel een serieuze gesprekspartner van het 
faculteitsbestuur te zijn: “Er wordt absoluut door het 
bestuur naar je geluisterd. Zo had het bestuur die 
regeling over de twee masters alvast op de website gezet 

in afwachting van het besluit. Daar hebben wij wat van 
gezegd en nu hebben ze het eraf gehaald.” 

‘Kijk naar de inzet van de kandidaten’

Voor Geowetenschappen worden deze week geen 
verkiezingen gehouden voor de faculteitsraad. Iris 
de Laat: “Officieel moet er een mogelijkheid zijn tot 
verkiezingen maar in de praktijk is dat niet nodig 
omdat er nooit meer aanmeldingen binnenkomen dan 
dat er plaatsen zijn. Het loopt niet storm.” Ook Peter 
de Lange zegt dat het geen makkelijke taak is om de 
faculteitsraad te vullen: “Een faculteitsraad is geen 
gezelligheidsvereniging. Je moet studenten altijd eerst 
overtuigen. Ik heb heel hard gezocht naar opvolgers. 
Onder meer door praatjes in de collegezaal te houden. 
Dan vertel je dat je veel kan leren van het raadswerk en 
dat medezeggenschap belangrijk is, want het gaat wel 
over de belangen van studenten. Een raadslid beslist 
straks bijvoorbeeld of studenten wel of niet mogen 
herkansen. Je moet natuurlijk wel eerlijk zijn: soms heb 
je gewoon saaie lange vergaderingen en je moet er tijd 
insteken, maar gelukkig hebben we bij Rechten genoeg 
mensen die dat willen doen.” 
Bij Rebo zijn er daarom wel verkiezingen: “Voor het 
departement Rechtsgeleerdheid kan je kiezen uit 
twee heel verschillende partijen. Dat is heel belangrijk 
want dan kunnen studenten keuzes maken voor waar 
de toekomstige studentleden hun energie in moeten 
steken.” Want dat is waar het volgens Peter tijdens 
de verkiezingen om draait. Elke partij is voorstander 
van goed onderwijs, maar de verschillen zitten in de 
onderwerpen waar een partij zijn energie insteekt: “Je 
kunt niet op alle posten even hard inzetten. De vraag 
is dan of je gaat proberen de excellente studenten te 
beschermen die twee masters willen volgen of dat je de 
maatregel voor het vervallen van studiepunten probeert 
te voorkomen. Ik zou dan kiezen voor het behoudt van 
de mogelijkheid om twee masters te volgen. Maar dat is 
een politieke keuze.” 
Peter, zelf lid van partij VUUR, vindt daarom dat 

studenten in de verkiezingsperiode vooral moeten letten 
op de inzet van de kandidaten: “Er zijn leden die heel 
hard werken en er zijn er een aantal dat heel weinig doet 
en bijvoorbeeld de helft van de vergaderingen afwezig 
is. Dat kan je als student niet zelf controleren, maar je 
kan wel kijken hoe actief kandidaten in de campagne 
zijn. Gaan die straks ook voor jou aan de slag? Je moet 
als lid van de faculteitsraad zelf de energie hebben. Je 
hebt geen baas die jou aanspreekt als je er de kantjes 
van afloopt. Let dus niet alleen op de slogans en gelikte 
posters maar ook op hoe actief de partijen campagne 
voeren.”
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