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Vele van deze studenten
dreigden uitgesloten te worden
van het fysieke onderwijs op de
campus, waar ook weinig
weerstand tegen bleek. Dit was
voor een onderwijsinstelling dat
zich profileert als ‘inclusief en
divers’ nogal schrikwekkend voor
meerdere studenten. Vele van
hen gaven aan dat een normaal,
rationeel debat of discussie met
wederzijdse respect en begrip
voor elkaars argumenten niet
meer mogelijk was. 

ONZE MISSIE

Liberi Erasmi is de eerste officiële
studentenpartij op de Erasmus
Universiteit. De studentenpartij is
een partij die opkomt voor het
belang van alle studenten op de
Erasmus Universiteit, en heeft
een belangrijke missie. 

01.

De studentenpartij is
voortgekomen uit een groep
studenten op de EUR die zich
niet konden identificeren met het
coronabeleid.

EN OORSPRONG
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Dezelfde trend zien wij opnieuw gebeuren met steeds meer
maatschappelijke onderwerpen die ook spelen op de Erasmus
Universiteit. Een afwijkende mening of ideologie omdat je andere
dingen in je eigen leven hebt meegemaakt wordt tegenwoordig
makkelijk gecanceld door bestempelingen als ‘verkeerd’, ‘onveilig’ of
‘niet-inclusief’. Statements namens de universiteit en het gebruik van
(politieke) symbolen bevorderen juist wat wij wel en niet mogen
denken en vinden, maar niet hoe wij moeten denken. Het streven
naar objectiviteit en empirische bewijsvoering om
waarheidsbevindingen te achterhalen, en daarmee ook de norm over
wat wel en niet geaccepteerd wordt om te denken wordt ermee
aangetast. 

Onze missie is daarom ook om het kritisch denken weer toegankelijk
te maken op een wetenschappelijk kennisinstituut (waar studenten
niet hoeven te vrezen voor uitsluiting), en om als universiteit echt
inclusief te zijn voor iedereen, ongeacht je persoonlijke kenmerken,
politieke voorkeur, geloofsovertuiging of elders. Geen sociale
uitsluitingen dus, of symboolpolitiek waar niet iedereen zich in kan
vinden.

Tot slot gaat liberi Erasmi zich ook inzetten om het algemeen belang
van studenten beter zichtbaar te maken, meer stemrecht aan
studenten te geven, het studentenleven en studentenwelzijn te
bevorderen, de individuele vrijheden van studenten te waarborgen, 
 en om een betere bestuurscultuur, waarin studenten een
belangrijkere rol in krijgen, te bevorderen. 

Ook werden vele van hen door medestudenten uitgesloten, of door
mededocenten bespot. Er heerste een norm over hoe er nagedacht
moest worden. Het aanhangen van een niet-dominante ideologie
werd daarom niet geaccepteerd en leidde tot bestempelingen als
‘verkeerd’ of ‘egoïstisch’. 

Note: De standpunten in dit partijprogramma zijn voornamelijk gebaseerd op verschillende
evaluatierapporten (waaronder die van het Ministerie OCW), nieuwsartikelen van de Erasmus
Magazine, beleidsrapporten van de EUR, jeugd-en-onderwijs onderzoeken en feedback van
studenten. 
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VOORWOORD
  OPRICHTERS

Nawin Ramcharan, Voorzitter

De covid-situatie heeft veel veranderd hoe ik
naar de EUR en het hoger onderwijs in het
algemeen  ben gaan kijken. Als
studentenvertegenwoordiger van de
faculteitsraad kreeg ik van meerdere
medestudenten te horen dat ze zich niet
meer prettig voelde op de EUR om te
kunnen studeren. Ze gaven aan dat ze
belachelijk werden gemaakt om hun
medische keuzes, en dat er op hun ideologie
werd neergekeken. Uitsluiting van fysiek
onderwijs dreigde eraan te komen, en de
EUR, die zich representeert als 'Divers en
Inclusief', hield zich muisstil. Dit was voor mij
niet logisch, waardoor ik geen keuze had om
op te komen voor de belangen van
studenten die het soms het moeilijkst
hebben gehad enerzijds. 

 
Anderzijds kreeg ik ondertussen steeds meer voorbeelden  toegestuurd van lecture slides,  
studiemateriaal of tentamenvoorbeelden waarin er bepaalde ideologieën, politieke
bewegingen, of volksvertegenwoordigers werden afgekraakt. De EUR was niet meer een
plek om kritisch te denken, maar een plek waar voor jou al bepaald was hoe je hoor te
denken. Mijn vertrouwen in dit instituut raakte een dieptepunt.  
Wat ik heb gemerkt is een ideologische strijd waar de universiteit ook steeds meer in
politiseert. Er worden statements gemaakt waar niet iedere student zich in kan vinden. De
norm over wanneer je geaccepteerd wordt voor je mening is verschoven. Ook
symboolpolitiek komt steeds vaker voor en draagt niet bij aan een universiteit waarin de
verschillen tussen studenten worden gerespecteerd. Van meerdere studenten kreeg ik te
horen dat ook zij het vertrouwen in de EUR hadden verloren, en dat was voor mij het punt
om met deze studentenpartij een verandering aan te brengen, en het hoger onderwijs
weer een kritische en inclusieve plek te maken voor iedereen, wat uiteindelijk zal
reflecteren in een betere maatschappij. 
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Tommie van der Veer
Alg. bestuurslid, Campagnemanager

Iwany Alberts
Penningmeester en Marketing 

Wat de Erasmus Universiteit naar mijn mening mist is een
omgeving waarbinnen vrijheid en openheid centraal staat. Ik
studeer inmiddels al drie jaar lang aan de EUR en wat ik de
afgelopen jaren heb gemerkt is dat de universiteit studenten
voornamelijk stuurt om eensgezind, eenzijdig en ongenuanceerd
te denken. Om deze reden heb ik besloten mij aan te sluiten bij
Liberi Erasmi. Als partij vinden wij het belangrijk dat binnen een
academische omgeving politieke meningen of ideologieën niet
de kern dienen te vormen van het onderwijs. Daarentegen
zouden studenten zich moeten kunnen focussen op
zelfontwikkeling en zouden zij in staat moeten zijn om zelf
kritisch na te kunnen denken over zowel de theorie als hun
omgeving. Met Liberi Erasmi wil ik daarom bereiken dat Erasmus
Universiteit een plek wordt waar iedereen welkom is en
waarbinnen sprake is van niet selectieve, maar echte inclusiviteit,
en tolerantie ten opzichte van elkaar.

Wincey Randoe
Secretaris en externe relaties

Ik heb me aangesloten bij Liberi Erasmi omdat ik sta voor een
kritische houding van studenten en een omgeving op de
universiteit waar het vrije woord het hoogste goed is. De
afgelopen jaren heb ik zelf als student de teloorgang van het
vrije woord kunnen ervaren tijdens mijn opleiding
bestuurskunde. Door me in te zetten voor Liberi Erasmi hoop ik
me in te zetten voor een Erasmus waar studenten leren kritisch
na te denken en met elkaar in debat en discussie te gaan over
de inhoud van de curriculi.

Mijn motivatie om deel te nemen aan studentenpartij Liberi
Erasmi is omdat ik vrijheid erg belangrijk vind en dit graag
meer terug wil zien op de universiteit. Ik vind het belangrijk
dat studenten de ruimte en middelen hebben om zich kritisch
te ontplooien en de ruimte krijgen op de universiteit vrij te zijn
in hun doen en denken en om hierbij vrij te zijn om fouten te
maken en daarvan te leren en doormiddel van dit zich kritisch
leren te ontplooien in plaats van een manier van denken
voorgeschoteld te krijgen waarbij al het anderen per definitie
als verkeerd bestempeld wordt.
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Liberi Erasmi

Het komen op een goede naam was een uitdaging, maar
uiteindelijk hebben we een naam gevonden die bij ons
past. De naam 'Liberi Erasmi' betekent ‘De kinderen van
Erasmus’. De studentenpartij heeft deze naam gekregen

omdat wij de Erasmiaanse leer en kernwaarden willen
waarborgen om de EUR zo goed mogelijk als

wetenschappelijk instituut te laten functioneren. Eén van
deze kernwaarden is bijvoorbeeld het kritisch durven

denken (soms tegen de mainstream in), iets wat Erasmus
in zijn tijd durfde te doen en daarmee de samenleving

veranderde op een positieve manier. Hiermee willen we
de universiteit zo inclusief mogelijk houden voor iedere
student. Ons logo is daarom ook een wolf omdat wij het

als onze plicht zien om op te komen voor onze
studentencommunity, en iedereen willen beschermen

waarbij dit niet het geval is. 
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02.
Het nastreven van de
beste onderwijskwaliteit,
kritisch denken en
zelfontplooiing



Zoveel mogelijk fysiek onderwijs waar mogelijk, maar hybride onderwijs als optie
voor studenten die hier behoefte aan hebben. Studenten kunnen voortaan aan
het begin van elk blok aangeven of zij fysiek of online hun lessen willen volgen. 
Alle hoorcolleges (en werkcolleges waar mogelijk en nodig) laten opnemen,
zodat studenten gedurende het collegejaar het materiaal voor de toetsing
kunnen terugkijken. 
Een minimale kwaliteitslijst voor professioneel apparatuur (zoals beeld-en-
geluid, internetverbinding, whiteboard etc.) voor docenten en tutoren om hybride
onderwijs goed vorm te kunnen geven zodat studenten hoorcolleges en
werkgroepen op hoog kwaliteit kunnen volgen waar ze recht op hebben. Het kan
niet zo zijn dat gratis video’s op YouTube een hogere kwaliteit hebben dan hoog
betaalde college streams. 
Zoveel mogelijk studiemateriaal digitaal beschikbaar maken, ook materiaal waar
licentierecht op zit. 
Anoniem tentamineren op alle faculteiten. Opleidingen worden vanaf nu extra
gemotiveerd om tentamens puur op basis van het studentnummer na te kijken.
Nieuwe aanbestedingssoftware voor tentamens zullen enkel aangeschaft
worden als anoniem nakijken een optie is.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een hoog aangeschreven universiteit met
veel bekende alumni. Met een 72e plek op de World University Ranking (2022) valt
de EUR in de top 2% beste universiteiten ter wereld. Echter zien wij dat de
onderwijskwaliteit moeite heeft om stand te houden, mede door de covid-
maatregelen. De kernwaarde van een hoge onderwijskwaliteit dienen wij te
waarborgen zodat studenten het meest halen uit hun leertraject, en de meeste
waarde kunnen halen uit hun hardgewerkte diploma. Dit betekent dat wij zullen
streven naar een zo hoog mogelijk niveau van onderwijs waarbij de
kennisoverdracht centraal staat. Liberi Erasmi wil daarom het volgende realiseren: 

2.1Onderwijskwaliteit
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Gunstigere normen voor de overgang van een bachelor naar een
masteropleiding. Een introductie van een standaardnorm voor
dispensatieverzoeken voor elke bacheloropleiding. Het is zonde om voor één vak
een studievertraging van een heel jaar op te lopen. 
Meer aanbod en ontwikkeling van interdisciplinaire bachelors, minors en
masters, evenals een betere vakinhoudelijke samenwerking vanuit de EUR met
andere universiteiten dat hiervoor vereist is. 

Efficiënte oplossingen voor het tekort aan studieplekken op de campus
Een breder aanbod per vakdiscipline. Meer (actuelere) boeken moeten ter
beschikking komen in de studeerruimtes, en online in de bibliotheek. 
Meer contact en betrokkenheid tussen studenten en bekende Alumni, of
voorbeeldfiguren in een bepaald vakgebied per faculteit.
Vrijwillig zomercurriculum (en/of wintercurriculum) met officiële vakken (en
creditering) voor studenten die zich meer willen verdiepen in hun discipline, of
juist in een andere disciplines. 
Ouderejaars begeleiders voor iedere eerstejaars die daar behoefte aan heeft

Gemaakte tentamens altijd volledig kunnen inzien. Dit betekent dus niet slechts
een ‘feedback’ overzichtje van je fouten, of een kort overzichtje van je score per
onderwerp. Volledig inzien betekent dat jij jou antwoorden moet kunnen inzien
met daarbij de bijbehorende vragen en correctiemodel. Ook als het tentamen
dus via online software is afgenomen

Toen de basisbeurs werd afgeschaft, werd beloofd dat het vrijgekomen geld zou
worden gebruikt voor de verbetering van het onderwijs. Sindsdien moesten de
onderwijsinstellingen hier zelf plannen voor opstellen. De medezeggenschap heeft
een grote actieve rol in hoe dit plan eruit komt te zien. Wij willen dat het budget
eerlijk en proportioneel wordt besteed aan onderwijskwaliteit om zoveel mogelijk
zelfontwikkeling te stimuleren. Liberi Erasmi is daarom voorstander van:

De onderstaande punten lijken vanzelfsprekend, maar worden niet altijd op elke
faculteit nagestreefd. Liberi Erasmi benadrukt daarom de volgende punten om
studenten een zo eerlijk mogelijk leerproces te bieden:
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Alle toetsvormen dienen een scoremodel te hebben waarbij je kan zien hoe je
per onderdeel scoort. Het kan dus niet zo zijn dat docenten en tutoren een
willekeurig cijfer naar smaak kunnen geven, zonder dat zij dit systematisch
kunnen onderbouwen per onderdeel. 
De verantwoordelijke docent moet altijd antwoord geven m.b.t. de inhoud van
de vragen over het gemaakte tentamen. 
Bij onenigheid over scorebeoordelingen moet er altijd een optie zijn voor een
second opinion. Dit is veruit niet altijd het geval. De student moet een bewijs
kunnen krijgen dat zijn/haar stuk langs de tweede corrector is geweest, en
achteraf nog inspraak kunnen hebben over de beoordeling
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Het aanmoedigen van een omgeving waarin elkaars mening of ideologie
wordt gerespecteerd zonder uitsluiting als gevolg. We gaan daarom niet mee
in een cancel culture.
Introduceren van het jaarlijkse Erasmus Debat over actuele thema’s voor het
ontwikkelen van meer begrip van elkaars ideologie.
Meer aandacht voor actuele maatschappelijke onderwerpen op de
universiteit. Dit kan d.m.v. events, gastlezingen of via Erasmus Studio. 
 Samenwerkingen met studentenverenigingen zijn hierbij gewenst om een
gebalanceerd beeld te geven over verschillende onderwerpen.

Het kritisch denken is een belangrijk onderdeel van een universitaire opleiding.
Echter merken we dat dit is aangetast door vooringenomen onderwijs,
statements en symboolpolitiek. Om dit te doorbreken hebben we in de
hoofdstukken ‘Verantwoordelijk diversiteits-en inclusiebeleid’ en ‘Een veilige
leeromgeving voor iedereen’ een aantal punten opgenomen om het kritisch
denken weer toegankelijk te maken, en om het maatschappelijk debat open te
breken. Hiervan zijn er een aantal extra punten waar we ons voor willen inzetten: 

Lees onze uitwerking verder bij ‘Verantwoordelijk diversiteits-en inclusiebeleid’ 
 op pagina 28 en ‘Een veilige leeromgeving voor iedereen’ op pagina 37

2.2Aandacht voor 
het open debat &
kritisch denken
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03.
Een betere
bestuurscultuur



Een verbeterd en verbredend electoraal systeem
Open verkiezingen voor alle medezeggenschapsposities op de universiteit.
Het huidige gevaar is dat studenten functies bekleden en daarbij rechten
aan hun worden toegekend die gaan over medestudenten zonder dat zij
daar electoraal voor gekozen zijn. Dit komt voornamelijk voor bij functies
vanuit de opleidingscommissie. 
Vertegenwoordiging van de achterban is een uitdaging. Er is regelmatig
weinig animo voor de medezeggenschap, zowel om kandidaat te stellen als
om te gaan stemmen bij verkiezingen. De gemiddelde jaarlijkse opkomst
voor de Universiteitsraad bedraagt rond de 10%. Een betere promoting van
de medezeggenschapsverkiezingen vanuit de universiteit is daarom
wenselijk. Dit betekent dus dat er betere inlichtingen moeten komen over de
medezeggenschapsorganen, en betere promoting van de verkiezingen op
meerdere plekken op de universiteit.

Een goede vertegenwoordiging van medezeggenschapsorganen is een
sleutelelement om een universiteit te zijn die iedere student iets kan bieden. Op
het moment dat iedere student vertegenwoordigd wordt, zullen studenten zich
ook niet uitgesloten voelen, en ook het gevoel hebben dat er wat aan hun
problemen gedaan kan worden. Echter is er ruimte voor verbetering wat betreft
de taken en bevoegdheden van verkozen studentenvertegenwoordigers en de
medezeggenschapscultuur. Op basis van de problemen waar studenten
tegenaan lopen, en aanbevelingen van onderzoeksrapporten van Het Ministerie
van OCW wil Liberi Erasmi het volgende bereiken: 

3.1Medezeggenschaps
cultuur en
decentralisatie
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Meer Erasmus kanalen dienen aandacht te besteden aan de
studentenverkiezingen, en er dient ook meer ruimte gegeven te worden aan
studentenpartijen om medestudenten bewust te maken van de verkiezingen.
Ook docenten en tutoren kunnen hierin een rol spelen om studenten bewust
te maken van hun stemrecht en participatierecht. Een korte herinnering in de
les zou al een effect hebben. 
Debatten vanuit Erasmus studio om zichtbaarheid verkiezingen te
bevorderen, en dat studenten ook beter weten waarop ze stemmen.
Onderzoeken of er een beloningssysteem gekoppeld kan worden aan het
uitbrengen van je stem. 

Betere voorbereidingen en inwerkperiodes voor studenten met een
bestuursfunctie

Zorg voor een goede overdracht d.m.v. vroegtijdige functie inlichtingen voor
het bestuurstermijn en begeleidende inwerkprocessen tijdens de eerste fase
van de bestuurstermijn. Leden van opleidingscommissies en studentleden
zijn vaker minder goed op de hoogte van hun wettelijke taken en
bevoegdheden. Goede inlichtingen en inwerkperiodes zijn dus cruciaal, zeker
vanwege relatief korte zittingsperiodes van studenten.
Er moeten statuten en medezeggenschapsreglementen worden opgesteld
vanuit de verschillende medezeggenschapsorganen om een duidelijk beeld
te hebben waar elk orgaan voor staat, en wat de rechten en plichten zijn van
studentenvertegenwoordigers binnen deze medezeggenschapsorganen.

Efficiëntere vormen van de bestuurscultuur in en tussen de
medezeggenschapsorganen 

Betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende niveaus in de
medezeggenschap zoals de Universiteitsraad de Faculteitsraden en de
opleidingscommissies. Er vindt momenteel nauwelijks contact plaats tussen
de verschillende medezeggenschapsorganen, en vaak zijn de verschillende
organen ook niet op de hoogte van de problemen die spelen op elkaars
niveau. Beter contact tussen alle studentenvertegenwoordigers is dus
essentieel voor een betere bestuurscultuur, en bij het komen tot
overeenkomsten voor bijv. onderwijs-en-examenreglementen. 
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Betere representatie van studenten vanuit alle opleidingen. Het is dus
onwenselijk dat er een oververtegenwoordiging is vanuit één studie binnen een
faculteitsraad. 
Uitbreiding van taken en bevoegdheden van verkozen
studentenvertegenwoordigers en de medezeggenschapsorganen. Denk hierbij
aan dat de studentenvertegenwoordigers over dezelfde middelen kunnen
beschikken als de docenten en medewerkers om hun taken optimaal te kunnen
uitvoeren. 
Werken met duidelijk vindbare portefeuilles voor faculteiten, diensten en
domeinen; ieder lid heeft dan een aantal aandachtsgebieden waardoor leden
van andere medezeggenschapsorganen makkelijker weten bij wie zij terecht
kunnen bij vragen en opmerkingen.
Duidelijkere rolafbakening, zodat leden van de medezeggenschap hun
bevoegdheden beter begrijpen en daarnaar handelen. 
De relatie tussen bestuurders en medezeggenschap bevorderen door o.a.
meer informele vergaderingen waarbij allerlei studenten en studenten
associaties betrokken kunnen zijn. 
Een grotere zichtbaarheid van studentenvertegenwoordigers zodat studenten
eerder contact kunnen opnemen voor hun input.

Studentenerkenning 
Erkenning vanuit de universiteit wanneer er wordt gekozen voor een
bestuursjaar bij een studievereniging of bij een studentenpartij. Een erkend
certificaat vanuit de universiteit zal studenten de erkenning geven voor de
persoonlijke en financiële investeringen die ze maken. 

Decentralisatie 
Studenten krijgen stemrecht over belangrijke besluiten die worden genomen
door de EUR voor universitair beleid. Uit peilingen blijkt dat dit onvoldoende
gebeurt waardoor er besluiten kunnen worden genomen tegen hun belang in.  
Studenten/medezeggenschapsorganen krijgen inspraak over wie de nieuwe
(vice) rector wordt/blijft. We zijn voor een democratisch gekozen rector, en
voorzitter van de CvB door studenten met een vaste bestuurstermijn. Een rector
hoort er voor de studenten te zijn, daarom zou de beste kandidaat niet in een
besloten kring zonder de mening van studenten gekozen mogen worden. 
Leden van de universiteitsraad zijn betrokken bij sollicitatieprocedures van de
werving voor leden in het College van Bestuur en Raad van Toezicht. 
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Meer samenwerkingen met universiteiten in het buitenland zodat studenten een
bredere optie hebben voor hun exchange-programma of masterprogramma. 
Een betere samenwerkingen met universiteiten in het binnenland. Denk hierbij
aan de ontwikkeling van nieuwe (gezamenlijke) studieprogramma’s, minor
keuzemogelijkheden, of events met andere universiteiten. 
De mogelijkheid om extra-curriculaire vakken aan andere universiteiten te
kunnen volgen terwijl je ingeschreven staat bij de EUR. 
Een betere samenwerking tussen de universiteitsraad en externe organen die
voor studenten kunnen lobbyen voor betere rechten zoals de LSVB, LAKS, ISO,
VSNU, LOFUM en de (kinder)ombudsman. Ook is een betere contactonderhoud
met het Ministerie van Onderwijs van groot belang om de onderwijskwaliteit op
de EUR te waarborgen. Al deze organen moeten ook makkelijker te bereiken zijn
voor studenten, en horen dus daarbij ook nauwer samen te werken met de
universiteitsraad. 

De Erasmus universiteit staat bekend als een internationaal georiënteerde
onderwijsinstituut en heeft ook veel partners in zowel het binnenland als het
buitenland. Graag ziet Liberi Erasmi nog meer samenwerkingen tussen partners
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarnaast willen we een goede
band onderhouden met de verschillende stakeholders die invloed hebben binnen
het onderwijs. Wij willen: 

3.2Samenwerkingen
met stakeholders
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04.
Bevorderen van het
studentenleven,
levensstijl en welzijn



Eerstejaarsstudenten moeten betere voorlichting krijgen over de organisatorische
structuur van de universiteit, welke rechten en plichten zij als student zijnde
hebben, en welke studentenorganisaties ervoor kunnen zorgen dat zij meer
betrokkenheid hebben en het meeste uit hun studententijd kunnen halen. 
Alle eerstejaars verdienen een ouderejaars studententutor die hen kan
begeleiden. Dit kan worden gerealiseerd d.m.v. goed functionerende
(student)mentorsystemen per faculteit met een duidelijk takenpakketten en
eerlijke vergoedingen.
Community building met o.a. hulp van een Erasmus community app waarin
studenten elkaar makkelijker kunnen vinden. Alle studenten associaties kunnen
hierop aansluiten met o.a. hun bijbehorende events die ze organiseren. 
Meer ruimte voor take-overs op de social media kanalen van de Erasmus
universiteit om zo de studentenbetrokkenheid, de zichtbaarheid van de
universiteit en studenten te vergroten. 
Meer aanbod van merchandise artikelen van de Erasmus Universiteit om extra
betrokkenheid te creëren in de community van Erasmus studenten, en daardoor
ook de zichtbaarheid te bevorderen van onze universiteit.
Op de campus moet er meer gebruik kunnen worden gemaakt van recreatieve
activiteiten waardoor studenten kunnen ontspannen en hun cognitieve
vaardigheden kunnen trainen zoals met pleinschaakborden of andere spellen. 

Studenten hebben de afgelopen jaren helaas moeten ervaren hoe lastig het kan
zijn om te studeren als er niet genoeg studentenbetrokkenheid is met bijvoorbeeld
medestudenten, of de opleiding. Dit kan een stuk beter met de volgende ideeën: 

4.1Studentenbetrokken
heid en
zichtbaarheid 
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Het permanent blijven bestaan van de recreatieve studentenzone voor de
Foodplaza. 
Introduceren van een jaarlijks Erasmus Debat Event waarbij iedere student zich kan
aanmelden voor een knock-out toernooi waarin de meest besproken en actuele
onderwerpen zullen worden bediscussieerd, onder jurering van bekende alumni en
professionelen in het werkveld.
Meer aanbod van unieke gastlezingen, waarbij iedere student aanwezig kan zijn die
interesse heeft. Dus niet slechts enkele studenten die bijvoorbeeld een honours
programma, of andere programma volgen. 
Herintroduceren van de jaarlijkse Erasmus festivals op de campus. Eenzaamheid
onder studenten is een probleem, vooral sinds de coronacrisis. Evenementen op
de campus, zoals een festival, zijn een manier voor studenten om zowel elkaar te
ontmoeten als even vrij zijn van alle studeerstress.
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Samenwerken met organisaties die de universiteit kunnen adviseren met
regelgeving hoe er zoveel mogelijk mentale schade voorkomen kan worden, en
daarnaast ook gerichte hulp kunnen aanbieden aan studenten om hun welzijn te
kunnen verbeteren. Denk hierbij aan organisaties die zich eerder hebben
uitgesproken over het studentenwelzijn zoals MIND Landelijk Platform Psychische
Gezondheid, Jeugdzorg Nederland, Kenniscentrum Jeugdpsychiatrie,
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijsdeskundigen en nog
tientallen andere organisaties. 

Het is momenteel niet goed gesteld met het mentale welzijn van studenten. De
doelgroep 18-30 jaar ervaart de meeste stress, angstklachten en vermoeidheid
door o.a. steeds verdergaande vormen van individualisering, hogere
verwachtingseisen en ook door de eerder genomen Covid-maatregelen. Zo
hebben lockdowns en online educatie als katalysator gefunctioneerd voor de
ontwikkeling van meer en langere studievertragingen, verslechterde thuissituaties
en financiële problemen. Ook buiten de covid-situatie om ontwikkelde er al een
negatieve trend omtrent de mentale gezondheid van studenten. Het is dus van
zeer groot belang voor hen dat zij geestelijk en fysiek in orde zijn om deze
problemen te voorkomen. Helaas zien we dat de overheid geen
verantwoordelijkheid neemt om ons mentale welzijn serieus te nemen, en
studenten te helpen met de problemen die zij deels veroorzaakt hebben. Vanuit de
universiteit willen wij daarom een Mental Health office opzetten dat zich bezig
houdt met de volgende punten:

Een mental health office dat het volgende realiseert: 

4.2Aandacht voor de
mentale gezondheid
van studenten
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Het organiseren van activiteiten en evenementen die de mentale gezondheid van
studenten zullen bevorderen. 
Het ontwikkelen van een community app, waarin de mentale welzijn van studenten
vrijwillig gemonitord kan worden, en daarbij persoonlijke feedback kunnen
ontvangen over hoe er het beste omgegaan kan worden met hun persoonlijke
situatie
Meer onderzoeken naar de behoefte van studenten omrent het studenten welzijn,
en op basis daarvan een lange termijn strategie ontwikkelen om voor mogelijke
toekomstige covid-maatregelen, en ook buiten covid om, opties te hebben om de
mentale schade onder studenten tegen te gaan. 
Meer kennisverspreiding via de Erasmus kanalen, of via lezingen om zo
verantwoord mogelijk met je (mentale) gezondheid om te gaan. 
Tutoren en docenten kunnen de verantwoordelijkheid krijgen om informatie
hierover te verspreiden in hun lessen en bijeenkomsten als de situatie ertoe doet
(zoals in tijden van lockdowns of elders) om studenten te wijzen op hun patronen
die hun mentale welzijn beïnvloeden. 
Betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van studentpsychologen waar studenten
terecht kunnen.
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Een meer-sporten-minder-betalen beloningssysteem voor leden van de
Erasmus Sport waarbij je tot een bepaald bedrag minder hoeft te betalen voor je
sportpas in het komend jaar als je meer hebt gesport zodat je wordt
aangemoedigd om een gezondere levensstijl te behouden. Dit systeem zal het
sporten niet duurder maken dan het momenteel is voor drukke studenten die
weinig komen sporten. 
Uitbreiding van toegang tot sportfaciliteiten dat met een Erasmus Sportpas wordt
verleend. Dit kan door meer samenwerkingen met sportfaciliteiten binnen de
regio van de campus. 
Meer betrokkenheid en zichtbaarheid van de Erasmus sportverenigingen. Vaak
weten studenten niet eens dat er bepaalde sporten worden aangeboden vanuit
de universiteit. Dit kan door betere promoting, en betere samenwerkingen voor
events zoals de Eurekaweek. 
Een beter hygiënische onderhoud van de kleedkamers. Ook het nieuwe
sportgebouw moet een hygiënische waarde behouden. 
Een eerlijke verdeling van zalen voor de verschillende sportverenigingen. 

Sporten is een primaire levensbehoefte, en is voor vele studenten een onmisbaar
onderdeel in het (studenten)leven. Niet alleen is het bewezen dat studenten die
sporten ook vaker beter in hun vel zitten, maar ook is het bewezen dat zij hierdoor
beter presteren. Hierdoor is het heel belangrijk dat sporten zo laagdrempelig moet
zijn voor studenten. Liberi Erasmi wil daarom het volgende voor studenten
betekenen: 

4.3Sport en beweging
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Een betere samenwerking met de gemeente Rotterdam om te huizenmarkt voor
uitwonende studenten toegankelijk te houden
Campusgebouwen zoals V-building, Mandeville, Van der Goot, Tinbergen,
Sanders, en Theil moeten allen langer open kunnen blijven voor studenten om
studiedrukte te kunnen voorkomen op de campus. 
Meer studieplekken op de campus en ook alternatieve opties voor het tekort aan
studeerplekken door de sluiting van het Tinbergen gebouw. Dit kan bijvoorbeeld
door efficiënt gebruik te maken van de tentamenzalen of andere gebouwen door
ongebruikte delen te gebruiken om te studeren. 
Elke collegezaal moet voldoende stopcontacten bezitten per collegestoel zodat
studenten tijdens de colleges niet afhankelijk zijn van de levensduur van hun
laptopbatterij. Dit geldt evenals voor de klaslokalen waar soms maar enkele
stopcontacten aanwezig zijn. 
Stopcontacten voor bij de picknicktafels buiten op de campus zodat studenten
ook buiten kunnen studeren wanneer zij dit willen. 
Meer rolstoelvriendelijkheid op de campus. Denk hierbij aan draaideuren en
klapdeuren vervangen door schuifdeuren, verwijderen van onhandige drempels,
en apparatuur voor trappen in gebouwen waar geen lift aanwezig is. 
Onderzoek naar het introduceren van slaapplekken die enkel overdag gebruikt
kunnen worden voor studenten die vermoeid zijn en even willen bijkomen om hun
dag verder door te komen. 

De EUR campus is vaak kenmerkend voor de twee grote gebouwen die door heel
Rotterdam te zien zijn, maar de campus bestaat natuurlijk uit meerdere gebouwen,
verspreid over verschillende vestigingen (Woudestijn campus, EMC campus, EUC
campus, ISS-en-ECE campus). De meeste gebouwen bevinden zich op de
Woudestijn campus, waar een aantal dingen verbeterd kunnen worden zoals de
volgende punten: 

4.4De campus, gebouwen 
en huisvesting 
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Parkeertarieven in de campusgarage moeten niet onnodig duur worden.
Studiewinkels op de campus kunnen niet zomaar verdwijnen zonder een
alternatief. Er moeten fysieke alternatieven zijn op de campus voor studenten om
studie-en toets materiaal direct te kunnen aanschaffen wanneer zij dit nodig
hebben. 
Door inschattingsfouten hebben studenten op de EUC campus geen
studentenkamer weten te krijgen, terwijl de universiteit hen dat wel heeft
gegarandeerd. Het is dan ook aan de universiteit om alternatieve opties te bieden,
en na te denken over de uitbreiding van studentenhuisvesting om dit soort
problemen te voorkomen in de toekomst, en daarbij ook indirect bij te dragen aan
het landelijke huisvestingsprobleem. 
Studeerplekken op de campus zo ergonomisch mogelijk proberen te maken. 
Het plaatsen van massagestoelen op de campus om de stress van studenten te
verminderen.
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Horeca op de campus moet open kunnen zijn tijdens het ontbijt, lunch en
avondmaal. 
Studenten moeten hun keuzevrijheid kunnen behouden over wat ze wel en niet
kunnen consumeren. (Dus geen verplichte Vegan-beleid) 
Een onderzoek naar draagvlak onder studenten voor alternatieve mogelijkheden
die de individuele vrijheid zo min mogelijk inperken zoals het introduceren van
financiële prikkels om voedsel met een lage CO2 afdruk goedkoper te maken
dan gebruikelijk (en andere voedsel niet duurder).
Er moeten diverse opties zijn voor studenten met verschillende levensstijlen. Er
hoort altijd een optie te zijn voor zowel vegetariërs, veganisten, pescetariërs en
vleeseters.
Het aansporen tot een gezonde levensstijl
Zolang de campus open is om te studeren, moet er een mogelijkheid zijn om
kwalitatief voedsel te kunnen verkrijgen. Dit kan m.b.v. automaten waarin
bijvoorbeeld (kant-en-klaar) maaltijden kunnen worden verkocht. 

Het voedselaanbod is een belangrijk onderdeel voor vele studenten omdat je op
een lege maag natuurlijk moeilijk kunt studeren. Echter heerst er de laatste jaren
wat discussie rondom het voedselaanbod. Zo gaan er bijvoorbeeld initiatieven
rond om de keuzevrijheid te ontnemen van studenten die vlees willen consumeren
op de campus. Wij zijn voorstander van het streven naar een zo gezond mogelijke
levensstijl van studenten, maar dat mag niet ten koste gaan van de keuzevrijheid
die studenten hebben. Daarnaast zijn er onhandige openingstijden van de
caterings op de campus. Liberi Erasmi wil daarom het volgende betekenen: 

4.5Een divers en gezond
cateringbeleid 
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05.
Behoud van de
universiteit als
kennisinstituut



Het egalitaristisch denken en handelen staat centraal in de filosofische doctrine
die de EUR aanhangt en als basis gebruikt voor het uitwerken van haar beleid. Het
egalitaristisch denken vormt de basis voor het sturen naar een maatschappij met
gelijke uitkomsten omdat er uit wordt gegaan van een oneerlijke wereld waarin
bepaalde groepen meer privileges hebben dan andere groepen o.b.v. hun
kenmerken. Dit klinkt onschuldig, maar echter zijn er ook nadelen hieraan
verbonden. Het sturen van een universiteit naar gelijke uitkomsten zorgt er niet
alleen voor dat de onderwijskwaliteit erop achteruit zal gaan omdat er talent
verloren gaat door quota procedures, maar er wordt ook een slachtoffer rol
bevorderend onder achtergestelde groepen omdat we hiermee normaliseren dat
zij recht hebben op een speciale behandeling, wat ook de basis vormt voor
discriminatie. 

Zo hebben we eerder samenwerkingen gezien tussen de D&I office en groepen
zoals ECHO awards, STEM awards, Loyens & Loeff Law multicultural Tax Awards,
FAME & ATHENA awards waarbij er alleen deelname voor programma’s geldt voor
studenten met bijvoorbeeld een niet-westerse migratie achtergrond, of andere
persoonlijke eisen waar studenten geen invloed op hebben. Uit naam van
tolerantie mag er nooit intolerantie zijn jegens anderen.

We vinden het belangrijk dat iedere student, ongeacht zijn/haar persoonlijke
kenmerken, kan participeren op de universiteit, en daarbij ook in een veilige
leeromgeving bevindt. Het is daarom goed dat er informatie beschikbaar is hoe
we verantwoordelijk met elkaar kunnen omgaan m.b.t. verschillende persoonlijke

5.1Verantwoordelijk
diversiteits- en
inclusiebeleid 
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Een introductie van een hernieuwde filosofie waarin gelijke uitkomsten niet centraal
staan, maar gelijke kansen. We willen studenten motiveren om het beste uit hun
zelf te halen en gebruik te maken van de kansen die ze hebben en kunnen creëren. 
Voldoende informatie beschikbaar stellen voor hoe we verantwoord met elkaar
omgaan waarin intolerantie, intimidaties, cancel culture en sociale uitsluiting naar
studenten die anders denken, of anders zijn wordt afgekeurd. 
Voorstander van het bieden van zoveel mogelijk ruimte voor de verschillende
studenten associaties die verbonden zijn aan de EUR zoals EMA, ARIA, CSA, HSFN,
Mozaik, PPI, SSA, en EESA, IQRA, ICHTUS, VGSR, CSFR etc. zodat zij als externe groepen
hun evenementen kunnen organiseren op de campus om de
studentenbetrokkenheid te verhogen.
We willen graag een werkplek promoten waar medewerkers aangenomen kunnen
worden om hun kwaliteiten, en niet om hun geslacht, etniciteit of seksuele
geaardheid om een bepaalde ‘inclusiviteit’ uit te stralen of om een target te vullen.
Deze gedachtegang zal ten koste gaan van onderwijskwaliteit waar studenten
recht op hebben. Hierom willen wij graag een bewustere selectieprocedure
(waarin kwaliteit en motivatie meer centraal staat) in plaats van verplichte
(gender) quota’s die momenteel zijn ingevoerd in de EUR strategieplan van 2025.
We streven naar een universiteit waarin iedereen geaccepteerd wordt en waarin
iedereen ook gelijk behandeld wordt. Dit betekent dat we geen voorstander zijn van
privileges van ‘achtergestelde’ groepen zoals nu het geval is met de ECHO awards,
STEM awards, Loyens & Loeff Law multicultural Tax Awards, FAME & ATHENA awards
waarbij er alleen deelname voor programma’s geldt als studenten een niet-
westerse migratie achtergrond hebben, of andere persoonlijke eisen waar
studenten geen invloed op hebben. Kansen horen er voor iedereen te zijn, en niet
slechts voor studenten die zichzelf profileren als ‘achtergesteld’. 

kenmerken. Studenten moeten hun mening kunnen geven, zonder te moeten vrezen
voor intimidaties, cancel culture en sociale uitsluiting. Om iedereen te kunnen
accepteren is het niet de bedoeling dat de universiteit dus mensen uitsluit met
diversiteits- en inclusiebeleid, maar juist de ruimte biedt om maximaal te kunnen
ontwikkelen. 

Liberi Erasmis is voorstander van echte inclusiviteit waarin mensen die anders
denken en anders zijn niet worden uitgesloten. Daarom willen we dit realiseren door: 
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Het behouden van bewuste en efficiëntie vormen van duurzaamheid, tenzij het
ten koste gaat van individuele vrijheden zoals het uitsluiten van opties om te
reizen hoe je wil, of te eten wat jij lief hebt. 
Een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden die de individuele vrijheid zo min
mogelijk inperken zoals het introduceren van financiële prikkels om  voedsel met
een lage CO2 afdruk goedkoper te maken dan gebruikelijk (en ander voedsel
niet duurder).
Toekomstige plannen van de universiteit en de betrokken stakeholders omtrent
duurzaamheid en CO2-afdruk afwegen tegenover de relatieve kosten van
onderwijskwaliteit. Het is onwenselijk dat er wellicht meer geld wordt geïnvesteerd
in duurzaamheid en CO2-afdruk, dan in het kwaliteit van onderwijs en
onderzoeken. De prioriteit in het budget ligt dus wat ons betreft voornamelijk in
onderwijskwaliteit. 

Sinds de laatste jaren is er veel discussie over hoe de universiteit zich moet
gedragen om onze CO2-afdruk te verminderen. Natuurlijk is het nooit verkeerd om
bewuster en efficiënter om te gaan met deze kringloopvormen en
duurzaamheidskwesties, maar onrealistische plannen om een compleet CO2-
neutrale campus te worden kosten ons soms meer vrijheden en middelen die we
op alternatieve manieren kunnen verzilveren. Ongeveer de helft van de CO2-
uitstoot op universiteiten wordt momenteel veroorzaakt door transport en
mobilisatie van studenten, terwijl reizen onvermijdelijk is, en niet altijd naar de
wensen van anderen kan voldoen. Daarnaast is de EUR al redelijk actief bezig met
duurzaamheid. Zo wordt er afval gescheiden, energie uit zonnepanelen opgewekt,
een rookverbod gehandhaafd en gedacht aan vlees vervangende producten. Het
is daarom ook onnodig om steeds meer individuele vrijheden in te perken die een
verwaarloosbaar effect zullen hebben. Liberi Erasmi is hierom voorstander van:
 

5.2Realistisch
duurzaamheidsbeleid
en CO2-afdruk
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Meer watertappunten (met milieuvriendelijke bekers als nodig), zodat er geen
onnodige plastic flesjes meer hoeven te worden verkocht.
Het onderhouden van een mooie en schone campus. Het plaatsen en
onderhouden van bomen en plantenbakken etc. wordt aangemoedigd.
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06.
Behoud van
individuele vrijheden
en privacy



Zekerheid dat alle camerabeelden niet worden misbruikt voor andere
doeleinden zoals verkoop, opslag, of algoritmische analyses. Privacy en digitale
veiligheid van studenten en personeel staan altijd voorop.
Data-ownership komt bij de studenten of universiteit, en niet bij de
techbedrijven.
Transparantie van, en toezicht op onze persoonlijke datagegevens. Studenten
moeten kunnen inzien wat er met hun data uit privé omstandigheden gebeurt.

Digitalisering is een vorm van modernisering die met het jaar verandert, en zeker
door de covid-situatie grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Dit betekent ook
dat er voor bepaalde ontwikkelingen omtrent data-ownership, digitalisering en
privacy nog helemaal geen beleid bestaat. Dit is zeer gevaarlijk als je bedenkt
hoe dit in het nadeel van niet alleen studenten, maar van heel het onderwijs kan
uitpakken. Zo worden studenten nog steeds zonder duidelijke onderzoeken naar
efficiënte en veilige vormen van tentaminering verplicht om met meerdere
camera’s hun tentamens te maken, terwijl de anti-spieksoftware Proctorio
onveilig bleek. Hackers konden eenvoudig toegang krijgen tot de computers van
studenten. Ook zijn de bedrijven die in het bezit zijn van deze beelden in staat om
discriminerende algoritmes te ontwerpen en o.b.v. deze beelden in de toekomst
tegen studenten te gebruiken. Zo wordt er o.a. op de universiteit Leiden al gebruik
gemaakt van ‘smart’ camera’s die met facial recognition kunnen achterhalen of
jij bijvoorbeeld wel of geen mondkapje draagt, en daarbij te werk gaat met
vergelijkbare risicoprofielen. Liberi Erasmi wil dat er zo weinig mogelijk privacy-
schending, onverantwoordelijk gebruik van data, en optimale digitalisering wordt
ontwikkeld voor studenten, en is daarom voorstander van:

6.1Data-ownership,
digitalisering en
privacy  
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Ons onderwijs en onderzoek moet niet afhankelijk zijn van de verdienmodellen
van techbedrijven. De Erasmus universiteit dient zoveel mogelijk autonomie te
beschikken over de werkprocessen van studenten en werknemers. 
Geen proctoring als het niet noodzakelijk is, en geen tweede (mobiele)
camera. Professoren dienen waar mogelijk tentamens op andere wijze te
ontwerpen zodat er zonder proctoring op een niet af te kijken wijze kennis
getoetst kan worden. 
Wettelijke regelingen dat technische problemen omtrent online tentaminering
niet zomaar in het nadeel van studenten mogen uitpakken. 
Professoren dienen over professionele opname-middelen te beschikken voor
online collegeopnames vanuit huis.
Geen smart-camera’s, of vergelijkbare datagevoelige technologieën op de
campus zoals bij de Universiteit Leiden al het geval is.
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Voorstander van het zoveel mogelijk openhouden van de universiteit. Dat
betekent dus zoveel mogelijk fysiek onderwijs waar mogelijk, maar hybride
onderwijs als optie voor studenten die hier behoefte aan hebben. 
Bron-en contactonderzoeken naar covid-besmettingen op de campus zodat er
in beeld gebracht kan worden welke gevaren er bestaan omtrent de covid-
situatie binnen het hoger onderwijs. Op basis van de conclusies uit deze
onderzoeken kunnen er specifieke maatregelen worden genomen vanuit de
universiteit om verantwoordelijk open te kunnen blijven.
Investeren in goede ventilatie van collegezalen, klaslokalen, en studieplekken.
Onderzoeken uit Éénvandaag hebben aangetoond dat besmettingen met ruim
80% terug te krijgen is met alleen al goede ventilatiesystemen. 
Minder investeren in handhavers van maatregelen, en meer in medewerkers die
ruimtes hygiënisch zullen onderhouden. We willen geen controlemaatschappij,
maar een bewuste maatschappij waardoor de verspreiding van onnodige
besmettingen door nalatige hygiëne wordt tegen gegaan. 

We zijn blij dat de covid restricties weg zijn uit de maatschappij en het onderwijs,
maar de kans dat er vormen van restricties terug zullen komen is aannemelijk
volgens vele deskundigen. Een lange termijn aanpak wanneer de situatie hierom
vraagt is daarom van belang om te voorkomen dat er weer een enorme
nevenschade in het onderwijs wordt gecreëerd. Liberi Erasmi wil daarom het
volgende realiseren als er weer restricties binnen het onderwijs dreigen te komen: 

6.2Verantwoordelijk en
realistisch lange
termijn Covid-beleid 
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07.
Waarborging
Erasmiaanse
kernwaarden  



De Erasmus Universiteit heeft meerdere malen support uitgesproken voor
bepaalde politieke stromingen, ideologieën en sociale bewegingen, terwijl niet
iedere student zich daarin kan vinden. Politieke statements namens de Erasmus
universiteit impliceren dat de universiteit en de mensen die erop zitten achter
deze statements staan, terwijl ze niet representatief zijn voor iedereen, en
dienen daarom ook niet te worden gemaakt. Door het maken van politieke
statements worden andere meningen en analyses niet gerespecteerd, en
dragen daarmee bij aan een niet inclusieve leeromgeving waarbij het een
taboe wordt om anders te denken dan de status quo. Dit zorgt voor een
onveilige leeromgeving waar studenten zich niet representatief in voelen, en
zelfs uitgesloten. Daarnaast bevordert dit ook niet het kritisch denken wat van
een wetenschappelijke instelling verwacht wordt. De universiteit is een
onderwijsinstituut, en dient te focussen op onbevooroordeeld onderwijs waar
studenten recht op hebben. De universiteit mag daarom ook niet worden
misbruikt als politiek instrument om bepaalde ideologieën door te drukken op
studenten. 

Liberi Erasmi zal de kernwaarde van veiligheid waarborgen waarbij elke student
betrokken en veilig naar de campus kan komen zonder het gevoel te hebben
dat hij/zij er niet bij hoort wegens zijn/haar ideologie, persoonlijk en/of politieke
voorkeur. 

7.1Een veilige
leeromgeving voor
iedereen
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·Een meldpunt tegen onveilige sfeer op de universiteit waaronder
onderwijsindoctrinatie, persoonlijke intimidaties en discriminatie & racisme. De
Erasmus Universiteit dient een jaarlijks rapport te maken van deze
ontwikkelingen (anoniem) en dient dit openbaar te delen wat vervolgens moet
worden besproken in de universiteitsraad. Ook wij als studentenpartij staan
altijd open om deze klachten op te vangen en ze te vertegenwoordigen in de
medezeggenschapsraden.
Een sfeer bevorderen waarin elke ideologie, politieke voorkeur en/of religie
wordt gerespecteerd. Docenten en tutoren dienen daarom zorgvuldig om te
gaan met politieke/religieuze statements om een sfeer te creëren waarin alles
verteld kunnen worden zonder daarop (cijfermatig) benadeeld in te worden
als student.
De social media kanalen van Erasmus dienen rekening te houden met
statements omtrent bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, politieke
stromingen, of sociale bewegingen. Niet iedere student of medewerker kan zich
vinden in de statements namens de EUR. Hiervoor willen wij richtlijnen
introduceren waar de social media kanalen rekening mee moeten houden om
de universiteit inclusief te houden voor iedere student en medewerker. We
streven naar een zo neutraal mogelijke toon.

Liberi Erasmi zal de kernwaarde van veiligheid waarborgen waarbij elke student
betrokken en veilig naar de campus kan komen zonder het gevoel te hebben dat
hij/zij er niet bij hoort wegens zijn/haar ideologie, persoonlijk en/of politieke
voorkeur. 

Liberi Erasmi wil: 

38



Het bieden van Nederlandse taallessen vanuit de universiteit. 1/3 van de
internationale studenten geeft aan dat de taalbarrière vaak de grootste
obstakel is om goed te kunnen functioneren, en dat de mogelijkheid om de
Nederlandse taal te leren vaak te duur is. 
Programma’s vanuit de Erasmus Universiteit om de Nederlandse cultuur en
geschiedenis beter te leren kennen.
Een gunstigere roosterplanning m.b.t. tentaminering voor de
jaarwisselingen. Door het gebrek aan tijd tussen het tentamen en kerst
konden sommige niet-Europese studenten het afgelopen jaar onmogelijk
naar het land van herkomst vliegen om de feestdagen met hun familie door
te brengen.

Met ruim 6000 studenten vormen de internationale studenten 22% van alle
studenten op de campus vanuit verschillende plekken op de wereld.
Internationals betalen daarbij vaak ook veel meer collegegeld dan lokale
studenten waardoor ze dus een belangrijk onderdeel vormen voor de
herinvestering in de kwaliteit van het onderwijs op de EUR. Echter geven veel
internationals aan dat zij niet optimaal kunnen functioneren doordat er niet
voldoende hulpmiddelen vanuit de universiteit beschikbaar wordt gesteld om
volledig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Liberi Erasmi is
daarom voorstander van: 

7.2Aandacht voor de
internationale student
en medemens
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