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Waarom stem ik AKKUraatd?
AKKUraatd wil komend jaar:
●	 Verkorte	wachttijden	van	studieadviseurs
●	 Betere	Engelse	taalvaardigheid	van	docenten
●	 Docenten	(en	studenten)	die	elkaar	evalueren
●	 Meer	digitaal	cursusmateriaal
●	 Behoud	van	computerwerkplekken
●	 Een	supermarkt	op	de	campus
●	 Een	toegankelijk	WiFi-	en	mobiel	netwerk	op	de	hele	campus

Wil je weten wat AKKUraatd verder van plan is? 
Lees dan de rest van ons verkiezingsprogramma! 



?            Wat is AKKUraatd?

AKKUraatd	is	opgericht	in	2002	als	onderdeel	van	studentenvakbond	AKKU.	12	jaar	later	
is	AKKUraatd	een	zekere	factor	in	de	Universitaire	Studentenraad	(USR)	en	doen	we	ons	best	om	alle	
studenten	van	de	Radboud	Universiteit	zo	goed	als	we	kunnen	te	vertegenwoordigen.	We	proberen	als	
AKKUraatd	zo	veel	mogelijk	het	geluid	van	studenten	te	laten	weerklinken	in	de	USR	en	ook	studenten	
op	de	hoogte	te	houden	van	wat	er	daar	gebeurt.	Zo	organiseren	we	maandelijks	‘De	campus	rond	met	
AKKUraatd’	waar	we	op	verschillende	faculteiten	waardevolle	input	van	studenten	krijgen.	Daarnaast	
proberen	we	met	het	verspreiden	van	de	Pleekrant	zo	veel	mogelijk	studenten	te	informeren	over	de	me-
dezeggenschap.	Verder	hopen	we	met	onze	website,	Twitter	en	Facebook-pagina	zoveel	mogelijk	studen-
ten	toegang	te	bieden	tot	alle	informatie.

          1		Onderwijs
Kwaliteit	betekent voor AKKUraatd
•	 Afschaffen	aanwezigheidsplicht	bij	colleges
•	 Geen	ophokuren	vanwege	onderwijsintensivering
•	 Altijd	een	docent	voor	de	zaal,	geen	videodoorkoppeling	
•	 Docenten	(en	studenten)	die	elkaar	evalueren
•	 Kwalitatief	goede	toetsing
•	 Altijd	oefententamens	beschikbaar	
•	 Geen	vervaldatum	tentamenresultaten
•	 De	kwaliteit	van	het	Honoursprogramma	waarborgen	door	een	examencommissie
•	 Betere	integratie	van	de	Radboud	Docenten	Academie	binnen	de	RU

Goede begeleiding betekent voor AKKUraatd
•	 Studenten	beter	voorbereiden	op	de	arbeidsmarkt
•	 Kortere	wachttijden	van	studieadviseurs
•	 Kwalitatief	hoogwaardige	studieadviseurs
•	 Volledig	gediplomeerde	studentpsychologen
•	 Docenten	met	kennis	over	studeren	met	een	functiebeperking	

								De	universiteit	staat	door	toe-
nemende	studentenaantallen	voor	
uitdagingen.	Overvolle	collegezalen,	
videoverbindingen	en	te	lange	wacht-
tijden	voor	studieadvies	zijn	allemaal	
voorbeelden	van	negatieve	effecten	
van	een	hogere	instroom.	AKKUraatd	
zet	zich	in	om	de	kwaliteit	van	onder-
wijs	en	begeleiding	tijdens	de	studie	
te	verbeteren.	Wij	vinden	dat	kwaliteit	
nooit	mag	lijden	onder	kwantiteit.

Goede	 tentamens	 zijn	 cru-
ciaal.	 Door	 toenemende	
studentenaantallen	 groeit	
de	 druk	 op	 docenten	 en	
het	 aantal	 meerkeuzeten-
tamens	 neemt	 toe.	 Zijn	
meerkeuzetentamens	 per	
definitie	fout?	Nee,	bij	som-
mige	vakken	is	het	een	goe-
de	vorm	van	toetsing.	Maar	
meerkeuzetentamens	 als	
oplossing	 voor	 capaciteits-
problemen	 zonder	 behoud	
van	kwaliteit	is	geen lange-
termijnoplossing.	

Het	 Honoursprogramma	
zorgt	 ervoor	 dat	 gemo-
tiveerde	 studenten	 extra	
worden	 uitgedaagd.	 Het	
is	 belangrijk	 voor	 deze	
studenten	 en	 de	 univer-
siteit	 dat	 ook	de	 kwaliteit	
van	 dit	 onderwijs	 wordt	
gewaarborgd.	AKKUraatd	
pleit	 voor	 een	 examen-
commissie	 die	 zorgt	 voor	
deze	kwaliteitscontrole	die	
op	dit	moment	hard	nodig	
is.

Het	is	taak	van	de	univer-
siteit	om	je	binnen	en	bui-
ten	het	curriculum	voor	te	
bereiden	 op	 de	 arbeids-
markt.	Zo	is	al	op	initiatief	
van	de	USR	een	grote	stap	
gemaakt	 door	 de	 Rad-
boud Career Week	 in	 het	
leven	 te	 roepen,	 maar	 er	
moet	meer	 aandacht	 voor	
komen.	 In	 samenwerking	
met	studie- en studenten-
verenigingen	 kan	 er	 veel	
moois	ontstaan.	

De	 studieadviseur	 is	 de	
persoon	 waar	 studenten	
terecht	 kunnen	 met	 pro-
blemen	 en	 vragen.	 Het	 is	
belangrijk	dat	 ze	goed	 op	
de	 hoogte	 zijn	 en	 studen-
ten	moeten	snel	geholpen	
worden.
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          	Faciliteiten  3 
       Effectief studeren op de campus	kan volgens AKKUraatd beter met
	 	 	 	 	 	 •	 Meer	buiten-,	stilte-	en	groepswerkplekken
	 	 	 	 	 	 •	 Behoud	computerwerkplekken
	 	 	 	 	 	 •	 Meer	stopcontacten	in	collegezalen	en	bij	werkplekken
	 	 	 	 	 	 •	 Huiskamers	op	faculteiten
	 	 	 	 	 	 •	 Een	supermarkt	op	de	campus
	 	 	 	 	 	 •	 Een	tweede	locatie	voor	een	fietsenmaker
	 	 	 	 	 	 •	 Een	Radboudontbijt	op	de	hele	campus
	 	 	 	 	 	 •	 Hot	water	points	en	magnetrons	
	 	 	 	 	 	 •	 Een	toegankelijkere	campus	voor	mindervaliden
	 	 	 	 	 	 •	 Meer	studentenbanen	op	de	campus

          2		Studentenleven
Bestuur en medezeggenschap betekent voor AKKUraatd
•	 Verenigingskamers	die	24/7	beschikbaar	zijn	voor	besturen	
•	 Meer	waardering	en	flexibiliteit	vanuit	opleidingen	voor		
	 studentbestuurders
•	 Geen	bezuinigingen	op	bestuursbeurzen
•	 Behoud	van	de	aanvullende	bestuursbeurs	
•	 Student-lid	in	college	van	bestuur
•	 Verkorte	verkiezingsperiode

Internationalisering	betekent voor AKKUraatd
•	 Geen	drempel	voor	studeren	of	stage	lopen	in	het	buitenland
•	 Intensieve	samenwerking	met	buitenlandse	universiteiten	
•	 Docenten	die	de	Engelse	taal	uitstekend	beheersen
•	 Alle	informatie	ook	in	het	Engels	aanbieden
•	 Engelstalig	cursusaanbod	in	het	sportcentrum	

Voor	 studenten	 moet	 het	
mogelijk	 zijn	 om	een	extra 
kans	 aan	 te	 vragen	 voor	
hun	 tentamens	 of	 herkan-
singen,	 die	 samenvallen	
met	 hun	 buitenlandver-
blijf.	Dit	verkleint	de	kans	
op	 studievertraging	 en	
daarmee	 verlaagt	 het	 de	
drempel	 om	 naar	 het	 bui-
tenland	te	gaan.	

De	 bestuurskamer	 is	 de	
belangrijkste	faciliteit	voor	
een	 studentbestuurder.	
Het	 24/7	 beschikbaar	 ma-
ken	van	deze	kamers	geeft	
besturen	meer	flexibiliteit	
in	hun	bestuurswerk.

Geïntensiveerde	 samen-
werking	met	buitenlandse 
universiteiten	 zorgt	 voor	
meer	 keuzevrijheid	 bij	
studenten.	 Daarnaast	 kan	
het	 contact	 wat	 er	 nu	 is,	
worden	 verbeterd.	 Bege-
leiders	moeten	goed	op	de	
hoogte	 zijn	 van	 de	moge-
lijkheden.	De	drempel	om	
in	 het	 buitenland	 te	 gaan	
studeren	moet	omlaag!	

De	trend	is	om	vooral	aan	
het	 begin	 en	 eind	 van	 de	
verkiezingsperiode	 te	
stemmen.	 Een	 campagne	
van	maandag tot en met 
donderdag zorgt	voor	een	
meer	 afgebakende	 verkie-
zingsperiode	voor	studen-
ten	 en	medezeggenschap-
pers.	
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								De	campus	is	de	plek	waar	
je	het	grootste	deel	van	je	studie	
doorbrengt.	De	voorzieningen	
moeten	goed	zijn	en	je	moet	er	
altijd	terecht	kunnen.	AKKUraatd	
gaat	zich	inzetten	voor	ruimere	
openingstijden	van	de	campus	en	
goedkoper	eten	in	de	Refter.	Ver-
der	is	de	RU	website	voor	ieder-
een	een	doorn	in	het	oog.	De	site	
is	verouderd	en	niet	toegankelijk	
voor	mobiele	telefoons.	Studenten	
hebben	recht	op	goede	informatie-
voorzieningen	en	daarom	moet	de	
site	op	zeer	korte	termijn	worden	
verbeterd.	
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								AKKUraatd	is	er	voor	alle	
studenten.	Om	je	studentenle-
ven	kleur	te	geven	zijn	studie-	en	
studentenverenigingen	een	must.	
Deze	verenigingen	kunnen	alleen	
draaiende	worden	gehouden	met	
goede	besturen.	Studenten	moe-
ten	vanuit	de	universiteit	worden	
aangemoedigd	om	bestuursfuncties	
te	vervullen,	onder	andere	door	
het	behouden	van	bestuursbeurzen	
en	in	het	bijzonder	de	aanvullende	
beurs.	In	je	studententijd	moet	je	
je	grenzen	letterlijk	en	figuurlijk	
kunnen	verleggen.
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Puntje 3 gaat door!



Communicatie en ICT kunnen veel beter benut worden. AKKUraatd wil
•	 Weblectures	bij	iedere	opleiding
•	 Duidelijke	en	actuele	informatie	voor	studenten	over	hun	rechten		
	 en	plichten	en	over	veranderingen	op	de	campus
•	 Zichtbaar	Péagesaldo	bij	printen,	scannen	en	kopiëren
•	 Uitbreiding	digitale	collectie	van	de	UB	en	MB
•	 Betere	communicatie	van	de	RU	naar	het	Radboudumc	
•	 Duidelijk	beeld	van	beschikbaarheid	computerwerkplekken	op		
	 studentenportal	en	studielandschappen	
•	 Een	toegankelijk	WiFi-	en	mobiel	netwerk	op	de	hele	campus	

      Duurzaamheid betekent voor AKKUraatd
	 	 	 	 	 	 •	 Digitaal	beschikbaar	cursusmateriaal:	minder	
	 	 	 	 	 	 	 papierverbruik	
	 	 	 	 	 	 •	 Papier-	en	plastic-vuilnisbakken	in	collegezalen	en	UB
	 	 	 	 	 	 •	 Minder	energieverspilling:	sluimerstand	voor	lampen/
	 	 	 	 	 	 	 monitoren	en	bewegingssensoren	in	gangen	en	collegezalen	
	 	 	 	 	 	 •	 Het	overstappen	van	grijze	naar	groene	energie
	 	 	 	 	 	 •	 Bundeling	van	alle	duurzame	activiteiten	en	informatie-
	 	 	 	 	 	 	 voorzieningen	in	een	Green	Office

Als	 student	 op	 de	medi-
sche faculteit	wil	 ik	goed	
op	 de	 hoogte	 gehouden	
worden	 van	 universiteits-
brede	beslissingen	van	de	
RU.	 De	 informatievoor-
ziening vanuit de RU	
naar	onze	studenten	moet	
verbeterd	worden.

Als	ik	door	ziekte	een	keer	
college	mis,	wil	ik	dat	col-
lege	terug	kunnen	zien	op	
het	internet.
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Ik	 zie	 het	 zo	 voor	me:	 een	
student	koopt	bijvoorbeeld	
een	 Radboudmok	 en	 kan	
hiermee	 het	 hele	 jaar	 on-
beperkt	heet	water	krijgen.	
Daarnaast	moeten	de	mag-
netrons	zeker	terugkeren!

Ontbijten	 wil	 er	 nog	 wel	
eens	 bij	 inschieten.	 Het	
zou	ideaal	zijn	als	ik	over-
al	 op	 de	 universiteit	 voor	
een	klein	 bedrag	 een	ont-
bijt	kan	kopen.
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											Nieuwe	gebouwen	op	de	campus	
groen	 ontwerpen,	 bijvoorbeeld	 met	
zonnepanelen,	 is	 de	 beste	 en	 meest	
effectieve	manier	om	op	den	duur	de	
volledige	campus	duurzaam	te	maken.

	 	 	 	 	 	 	 	 	Cursusmaterialen	 zijn	 te	vaak	
alleen	 nog	 op	 papier	 te	 krijgen.	 Het	
digitaal	aanbieden	is	niet	alleen	goed-
koper	voor	de	student	maar	gaat	ook	
papierverspilling	tegen.
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Jouw stem is belangrijk. 

Hem uitbrengen duurt nog 
geen minuut.

www.ru.nl/verkiezingen
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