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SHAPE OUR FACULTY!  
SHAPE, opgericht in 2018, is een partij die een ervaren en 

frisse kijk heeft op de gang van zaken binnen Maastricht 

University en specifiek de Faculty of Health Medicine and Life 

Sciences (FHML). In deze infographic vind je onze kijk op de 

uitdagingen waar onze faculteit voor staat. 

Dit jaar bestaat onze kandidatenlijst zowel uit nieuwe kandidaten die voor een fris 

perspectief zorgen als huidige faculteitsraadleden om continuïteit te waarborgen. 

1 POST COVID-19 TIJDPERK 

Bij SHAPE vinden we dat studenten boven het gemak van de faculteit moeten worden 

geplaatst. Daarom moet onderwijs zoveel mogelijk op de campus plaatsvinden, terwijl 

het toegankelijk en billijk blijft voor alle studenten. Er zullen alternatieven moeten 

worden geboden aan studenten die geen onderwijs op de campus kunnen volgen. We 

zullen pleiten voor duidelijke en transparante communicatie, bijvoorbeeld over je stage 

in het buitenland. Daarnaast gaan we in op studievertraging en de toegenomen 

studiebelasting die COVID-19 bij veel studenten veroorzaakte. Kortom, het verbeteren 

van hybride onderwijs is waar wij bij SHAPE namens jou voor zullen pleiten. 



COMMUNITY GEVOEL  2 

3 ONDERWIJSVERBETERING  

Naar onze mening is een uitstekende kwaliteit van het onderwijs de basis waarop onze 

faculteit gebouwd dient te worden. We dragen hieR constructief aan bij door het 

perspectief van studenten te benadrukken, zeker in onzekere tijden van bezuinigingen en 

de pandemie.  

We staan voor het vergroten van de autonomie van studenten door het verbeteren van 

het vermogen om je eigen onderwijspakket samen te stellen en door ideeën en 

initiatieven van studenten te faciliteren en (financieel) te ondersteunen. Kortom, we 

streven ernaar om een toenemend aanbod van diverse studieprogramma's te 

ontwikkelen die up-to-date en relevant zijn. 

We zien kansen om het gemeenschapsgevoel binnen en tussen verschillende 

disciplines en faculteiten te vergroten:  

Inclusiviteit en gelijkheid 
Een warm welkom voor alle 
FHML-studenten, ongeacht 

hun achtergrond.  

Organisatie van onderwijs 
Meer samenwerking: binnen 

en tussen faculteiten & intra- 

en extracurriculair. 

Zichtbaar en benaderbaar 
We laten je het hele jaar door 

zien wat we voor je doen in de 

Faculteitsraad. 

Verbetering van faciliteiten 
Voldoende formele en 

informele (ergonomische) 

studieplekken. 

Let’s meet! 
Faciliteren van ontmoetingen 

tussen studenten en personeel 

om de banden te versterken. 



GEZOND STUDEREN  4 
Het welzijn van studenten staat voorop. Bij SHAPE zullen we 

pleiten voor het verminderen van stress onder studenten door 

een goede verdeling van deadlines en examens in elk 

curriculum. Daarnaast zullen we inzetten op adequate en 

persoonlijke mentale ondersteuning die voor iedereen 

laagdrempelig en toegankelijk is.  

 

Verder staat SHAPE voor een rookvrije campus, een gezonde en 

gevarieerde catering en het stimuleren van lichaamsbeweging.  

 

We willen bewustwording creëren over duurzaamheid, zowel 

binnen als buiten het onderwijs, en werken aan een CO2-

neutrale faculteit met optimale afvalscheiding. Tot slot, met 

name voor aankomende eerstejaars studenten, willen we de 

huisvestingssituatie faciliteren zodat zij zich vanaf het begin 

thuis voelen. 

RESULTATEN IN ‘20- ’21  

ONZE 

VOTE 

In het afgelopen academisch jaar hebben de afgevaardigden van SHAPE enorme 

inspanningen geleverd. Als SHAPE-vertegenwoordigers hebben we een facultaire oproep 

voor de kwaliteitsafspraken gerealiseerd, waardoor alle leden van onze gemeenschap de 

kans hebben gekregen om educatieve verbeteringen te realiseren. Verder hebben we 

het initiatief UM Strolls geïnitieerd: een infrastructuur om korte wandelingen voor 

iedereen te promoten. Tot slot waren de vertegenwoordigers van SHAPE betrokken bij 

de realisatie van de faculty bar en pleitten zij voor vernieuwd en rechtvaardig beleid 

inzake ruimte voor studentenorganisaties. 


