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SHAPE OUR UNIVERSITY!  

 

1 ONDERWIJSKWALITEIT  

en kennis te bundelen in één lijst: Lijst SHAPE-LEX. Wij streven naar een geweldige studietijd 

in Maastricht. Met jouw stem zullen wij ons best doen om de thema’s onderwijskwaliteit, 

studentenwelzijn, duurzaamheid en transparantie te verbeteren. 

Wij streven ernaar studiefaciliteiten te verbeteren, vooral in examentijd, door lege lokalen beschikbaar te stellen en het tijdsslot 

systeem te behouden. Op deze manier krijgt elke student de kans in rust te studeren.  

Wij streven naar gratis taalcursussen aangeboden door het Taalcentrum, zodat de drempel voor het leren van een nieuwe 

taal wordt verlaagd. In de internationale gemeenschap van nu is het van grote waarde om meerdere talen te beheersen.  

De online universiteitsbibliotheek moet worden uitgebreid om het studenten makkelijker te maken zich voor te bereiden en 

bestaande kennis te verdiepen vanuit huis. Dit moet gebeuren zonder extra kosten voor de student.   

Wij zien de samenwerkingen voor e-learning tussen UM en andere universiteiten graag verbreden, en wij streven naar het  

uitbreiden van bestaande e-learnings met nieuwe onderwerpen.  

Wij streven ernaar de toegankelijkheid van onderwijs en de tijdsmanagement voordelen die hybride onderwijs bood te 

behouden. Betere collegeopnames, kennis clips, en technologische infrastructuur zal meer flexibiliteit geven in het studeren.  

Wij streven naar een systeem dat het makkelijker maakt voor studenten om hun curriculum uit te breiden door middel van 

verbeterde interfacultaire samenwerking. Studenten moeten worden gestimuleerd om hun horizon te verbreden!  

Wij vinden dat UM een onderwijsplanningssysteem moet invoeren dat duidelijkheid, transparantie, en regelmaat voor 

studenten geeft. Dit zal ook interfacultair leren veel makkelijker maken. Lees onze volledige uitleg hier.  

SHAPE-LEX is een jonge samenwerking tussen ambitieuze en 

gekwalificeerde individuen, die zich willen hardmaken voor 

onderwerpen die van belang zijn voor studenten, op universitair 

niveau.  LEX is het studentenvertegenwoordigingsorgaan van de 

Juridische Faculteitsvereniging Ouranos. Deze verenigingen zijn in 

de Universiteitsraad een samenwerking aangegaan om ervaringen 
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GEZONDE LEVENSSTIJL 
SHAPE-LEX steunt een gezonde levensstijl voor alle studenten. Wij realiseren 

ons dat de catering op UM faculteiten drastische verbeteringen kan ondergaan 

op het gebied van kosten en opties. Daarnaast streven we naar verlaagde 

toegangskosten voor UM Sports, door andere financieringsmogelijkheden te 

onderzoeken en inspiratie op te doen bij andere  universiteiten. 

STUDENTENHULPDIENSTEN 
UM biedt verschillende gezondheidsdiensten  aan, zoals studieadviseurs, student 

psychologen en stagebegeleiders. Helaas zijn veel student zich niet bewust van 

het bestaan hiervan. Voor betere toegang tot deze hulpmiddelen wil SHAPE-LEX 

focussen op betere promotie waarbij studenten worden benaderd op een 

toegankelijkere en meer transparante manier. 

STUDENTENWELZIJN  2 
 GEMEENSCHAPSGEVOEL 

Maastricht is een verwelkomende stad voor nationale studenten, 
internationale studenten en universitair personeel. Desondanks kan de 
afwezigheid van één campus het studentengevoel van de universiteit 

belemmeren. SHAPE-LEX streeft naar een “UM student” gevoel en niet enkel 
een “Faculteit student” gevoel. Een manier om dit te bereiken is door het 

organiseren van meer activiteiten die de gehele universiteit betrekken.  

SOCIALE BETROKKENHEID 
Wij geloven dat de UM meer kan doen om de sociale betrokkenheid van 

studenten te verbeteren. Sociale media platforms zouden opgezet kunnen 

worden om het makkelijker te maken voor studenten om met elkaar in 

contact te komen. Op deze manier, streven we ernaar dat studenten buiten 

de studieverenigingen meer worden betrokken.   

DIVERSITEIT 
UM is de meest internationale universiteit in Nederland, en dat is waarom 

SHAPE-LEX het belangrijk vindt dat elke student, ongeacht nationaliteit, zich 

thuis voelt. Wij streven ernaar dat de meeste universiteitsevenementen in het 

Engels worden gedaan, zeker als het gaat om extra-curriculaire evenementen 

zoals oriëntatiedagen. 



3 DUURZAAMHEID  

SHAPE-LEX streeft ernaar significante stappen te zetten richting een 

koolstof-neutrale campus. Hiervoor zijn langetermijninvesteringen nodig in 

hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, waarvoor we 

financiering willen onderzoeken en de meerjarenraming willen evalueren. 

UM moet ook investeren in groen op de campus waar mogelijk. 

 

Wij streven naar nul papierverspilling door herbruikbaar of digitaal 

materiaal in te zetten en te allen tijde toe te staan dat studenten 

aantekeningen digitaal maken. Vermindering van plasticgebruik is ook een 

prioriteit, door het vinden van een alternatief voor de deksels van 

koffiebekers en het stimuleren van studenten en personeel om hun eigen 

beker mee te nemen.  

 

Wij streven naar betere catering. UM moet werken met lokale producten, 

een goede selectie van vlees- en zuivelvrije alternatieven aanbieden, en 

plastic en niet-recyclebare verpakkingen voor etenswaren vervangen. 

Initiatieven om voedselverspilling te verminderen moeten worden gebruikt 

en verbeterd.  

4 TRANSPARANTIE  

Employability: een breder “employability” programma geeft studenten meer perspectief en 

meer inzicht in hun toekomst. Specifiek willen we een grotere, transparantere en actuelere 

database voor stages realiseren. Stagebegeleiders moeten samenwerken met 

studieverenigingen omdat deze goed contact onderhouden met potentiële werkgevers.  

Studentenhuisvesting: wij geloven stellig dat UM meer moet doen om adequate 
studentenhuisvesting te faciliteren. Een aparte service desk, verantwoordelijk voor het helpen 
van studenten de huizenmarkt te navigeren, moet worden opgezet. UM moet de student  
beter bijstaan in de bescherming tegen uitbuitende huisbazen.  

Updates: na de verkiezingen moeten studenten worden geïnformeerd over de vooruitgang 
binnen UM. Sociale media moeten gebruikt worden studenten hiervan op de hoogte te 
stellen. Op deze manier zijn studenten up-to-date over belangrijke onderwerpen binnen UM.  
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