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SHAPE OUR FACULTY!  
SHAPE, opgericht in 2018, is een 

studentenvertegenwoordigingspartij die staat voor zowel 

continuïteit en innovatie bij FPN. Tijdens het afgelopen jaar zijn 

deze twee eigenschappen steeds belangrijker geworden om de 

hoge kwaliteitsstandaard waaraan we zijn gewend bij FPN te 

waarborgen.  

Hieronder vind je onze plannen voor de verdere verbetering van studeren aan de FPN. 

1 POST COVID-19 TIJDPERK 

We willen er zeker van zijn dat de Faculteit duidelijk communiceert over toekomstige 

intenties met betrekking tot online en on-campus onderwijs, zodat studenten hun 

aanwezigheid in Maastricht vooruit kunnen plannen. In het geval van doorlopend online 

onderwijs is het verbeteren van het hybride format om het geschikt te maken als oplossing 

voor zowel tutor als studenten van het grootste belang. Tutorial groepen kunnen dan 

worden opgesplitst in online en offline breakout sessies.  

Verder pleiten wij, binnen de steeds veranderende regelgeving van de overheid, voor een 

optimale afstemming tussen het aantal studenten dat op de campus is toegestaan en de 

huidige richtlijnen. Tenslotte is in tijden van sociaal isolement de behoefte aan meer 

studieruimtes steeds duidelijker zichtbaar geworden.   



GEMEENSCHAPSGEVOEL  2 

3 ONDERWIJS VERBETEREN  

 

Het gevoel van verbondenheid aan de FPN is nog nooit zo belangrijk geweest om te 

verbeteren. Vooral in tijden van online onderwijs hebben studenten behoefte aan een 

gevoel van met wie zij eigenlijk studeren, hebben zij behoefte aan een vervanging voor 

informele praatjes met personeelsleden na colleges, en dienen zij beter te weten met wie zij 

contact kunnen opnemen over de problemen waarmee studenten te maken krijgen. Wij 

stellen de volgende oplossingen voor: 

SOCIALE EVENEMENTEN 
Wij willen zo snel mogelijk werken aan sociale evenementen op de campus, 

waardoor studenten hun medestudenten kunnen leren kennen en 

gemakkelijker vrienden kunnen maken.  

STUDENT-DOCENT INTERACTIE 
We willen informele interactie tussen studenten en personeel mogelijk 

maken om personeelsleden te leren kennen. We stellen voor om korte 

boekbare 1-op-1 afspraken net na online colleges te implementeren om 

de drempel om vragen te stellen in colleges te verlagen. 

TRANSPARANTIE EN ZICHTBAARHEID 
Wij willen de transparantie verbeteren. De raad heeft de belangrijke functie 

van een brug tussen studenten en personeelsleden. Het hele jaar door willen 

we jouw input verzamelen om problemen aan te pakken en verslag uit te 

brengen zodat je weet wat er speelt binnen de raad. 

Veel studenten worstelen met het verkrijgen van een overzicht van de opties die ze 

hebben na het behalen van hun bachelordiploma. Wij willen studenten helpen de juiste 

beslissing voor hun toekomst te nemen door educatieve evenementen te organiseren 

voor de verschillende masteropleidingen die FPN te bieden heeft.  

Verder zijn collegeopnames van hoge kwaliteit essentieel om een gelijk speelveld voor 

iedere student te creëren,  

We beseffen ook dat studenten veel stress ervaren in tentamenperiodes. Om studenten 

de tijd te geven voor hun mentale gezondheid te zorgen, streven we ernaar om na de 

examens een reflectieweek in te voeren, die onderwijsvrij is.  



GEZOND STUDEREN  4 

STEM 

Het welzijn van studenten is van het grootste belang. Bij SHAPE 

zullen we pleiten voor het verminderen van stress bij studenten 

door deadlines en examens in elk curriculum te verdelen. 

Verder zullen we pleiten voor voldoende en persoonlijke 

mentale ondersteuning die voor iedereen gemakkelijk 

toegankelijk is.  

 

Daarnaast staat SHAPE voor een rookvrije campus, gezonde en 

gevarieerde catering en het stimuleren van lichaamsbeweging. 

 

We willen het bewustzijn over duurzaamheid zowel binnen als 

buiten het onderwijs vergroten, waarbij we toewerken naar een 

CO2 neutrale faculteit met optimale afvalscheiding. Tot slot: je 

thuis voelen in Maastricht is afhankelijk van de 

huisvestingssituatie. Wij steunen elk initiatief dat studenten 

helpt bij het vinden van een geschikte woonplek en het 

oplossen van problemen waar zij tegenaan lopen.  

 

Bij SHAPE hebben we gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid en transparantie 

door de zaken die spelen in de Faculteitsraad en Studentenraad van de FPN te laten zien 

op onze sociale media. We zullen er ook volgend jaar weer hard aan werken om ervoor 

te zorgen dat je weet wat jouw vertegenwoordigers in de raad doen, en dat je de kans 

krijgen om je mening te geven over wat voor jou belangrijk is.  

RESULTATEN IN ‘20- ’21  

ONZE 


