
AKKUraatd 02

Verkiezingsprogramma

2013 - 2014

Inhoudsopgave

2  Inhoudsopgave

4  AKKUraatd werkt. Samen met jou.

5  Lijsttrekkers

7  Lijstduwers

8  Verkiezingsprogramma 2013 - 2014

21 Tot slot



Meer informatie? Lees ons beginselprogramma, 
bezoek onze website of volg ons op Twitter en Facebook.

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van 
AKKUraatd, de studentenfractie in de 
Universitaire Studentenraad die zich inzet 
voor kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk 
onderwijs, een bruisend studentenleven en 
goede faciliteiten voor studenten. AKKUraatd 
is een werkgroep van Studentenvakbond 
AKKU, een organisatie die de belangen van 
alle studenten in Nijmegen behartigt.

AKKUraatd werkt. Samen met jou.
AKKUraatd is er voor jou. Sinds 2002 zetten wij ons vol overtuiging 
binnen en buiten de Universitaire Studentenraad in voor de kwaliteit van 
het onderwijs, goede faciliteiten op de campus en het studentenleven. Dit 
jaar hebben wij ons onder andere ingezet voor het behouden van het 
Academisch Schrijfcentrum, betere communicatie naar studenten en een 
overzichtelijke RU-website. Samen met de USR hebben we gezorgd voor 
betaalbare maaltijden, het behoud van de middagpauze, keuze uit 
verschillende webbrowsers op computers, verruiming van de openings-
tijden van de Universiteitsbibliotheek, voortzetting van 
 www.watzijndeplannen.info en nog veel meer

AKKUraatd neemt initiatief. We proberen de visie op studeren en de 
universiteit om te zetten in realiteit. Als het nodig is zijn we kritisch; we zijn 
niet bang het college van bestuur eens flink het vuur aan de schenen te 
leggen. Wij stellen ons proactief en constructief op, schrijven notities en 
brieven en doen graag nieuwe voorstellen.

AKKUraatd luistert. Via onze regelmatige schaduwfracties zijn er veel 
studenten die met ons meedenken over onderwijskwesties. Het 
programma dat nu voor je ligt is met medewerking van meer dan veertig 
studenten tot stand gekomen. Daarnaast gaan we de campus op om met 
AKKUraatd Polstd de mening van studenten op verschillende faculteiten te 
vragen. We houden studenten op de hoogte met de Pleekrant die op 
verschillende toiletten in SSHN-complexen hangt. Zo informeren en 
vertegenwoordigen we alle studenten.

AKKUraatd daagt uit. Tweemaal per jaar organiseren wij een debat. 
Afgelopen jaar was er een groot debat over selectie aan de poort van 
universiteiten. Daarnaast organiseren wij dit jaar een debat over studie-
motivatie, waarin de kwestie wordt besproken hoe je studenten 
gemotiveerd krijgt voor de studie zonder ze via maatregelen als beperkte 
geldigheidsduur van tentamens te dwingen de studie vlot te doorlopen. 
Daarnaast schrijven we opiniestukken over actuele onderwerpen zoals het 
bindend studieadvies in het tweede en derde jaar en nieuwe onderwijs-
vormen zoals weblectures. 

Van 22 tot en met 28 mei vinden de verkiezingen plaats. Jij kunt bepalen 
wie opkomt voor jouw rechten en jouw belangen gaat vertegenwoordigen 
in de Universitaire Studentenraad. Wil jij ook vertegenwoordigd worden 
door een fractie die op de hele universiteit actief is en echt naar de student 
luistert?

Stem AKKUraatd! 0403



"Het eten in De Refter moet lekker én 
betaalbaar zijn."

#1 Huguette Poolen

“Studenten moeten gestimuleerd 
worden om zich naast hun studie te 
ontwikkelen.”

#4 Domenique Sinke

“De technologische mogelijkheden zijn 
grenzeloos. Benut ze.”

#5 Yurre Wieken

“Computers en lampen die 's nachts 
aanstaan zijn pure energieverspillers!”

#6 Marije Willems

“Studenten zijn intelligent, creatief en 
kritisch. Gebruik deze vaardigheden ook 

buiten hun studie.”
#2 Rolf de Rode

“Onderwijsintensivering moet staan voor 
kwaliteit, dus geen ophokuren en 

bezigheidstherapie.”
#3 Anne Verwaaij
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#7 Ilse Ottenbros
#8 Bryan Aaldering
#9 Erik Persoon
#10 Nina de Bakker
#11 Luc Dohmen
#12 Jan Eisinga
#13 Manon Heldens
#14 Jordy Davelaar
#15 Kimberly Schelle

#8 #7 #9 

#10 #11 #12

#13 #14 #15 



1
Onderwijs
 
AKKUraatd staat voor kwalitatief, kleinschalig en toegankelijk 
onderwijs. Docenten spelen hierbij een sleutelrol. Zij moeten 
didactisch vaardig, inhoudelijk sterk en inspirerend zijn. De 
universiteit moet onderwijs geven dat past bij de belevinswereld 
van de student. Een goed gebruik van ICT-voorzieningen is daar-
bij vanzelfsprekend. 

Toegankelijkheid van het onderwijs is van groot belang; of dit nu 
gaat om studenten die direct van de middelbare school komen of 
juist van het hbo. Iedere student moet de kans krijgen zich te 
bewijzen tijdens de studie en niet van tevoren geselecteerd 
worden. Een instelling als het Academisch Schrijfcentrum 
Nijmegen (ASN) is een belangrijke aanvulling op het onderwijs. 
We zetten ons komend jaar dan ook in om dit schrijfcentrum te 
laten voortbestaan.

Bij goed onderwijs hoort ook ruimte voor persoonlijke en 
academische ontwikkeling. Een buitenlandverblijf of een vak 
volgen aan een andere faculteit moet zonder studievertraging 
mogelijk zijn. AKKUraatd verzet zich sterk tegen verschoolsende 
maatregelen of rendementsfetisjisme zoals aanwezigheidsplicht 
en een bindend studieadvies, ook in latere studiejaren. Kansen 
voor de student staan boven snel afstuderen.
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AKKUraatd zet zich in voor:
    Een zinvolle invulling van de 
onderwijsintensivering
    Het beschikbaar stellen van 
oefententamens
    Kwalitatief goede toetsing
    Dat ieder studiepunt voor een 
gelijke hoeveelheid werk staat
    Een verbetering van de  
didactische vaardigheden van 
docenten
    Goede scriptiebegeleiding 
binnen opleiding
    De erkenning van elders 
gevolgde vakken
    Het behouden van het 
Academisch Schrijfcentrum
    De focus op 
internationalisering
    Een betere taalbeheersing 
docenten bij Engelstalig 
onderwijs
    Mobility windows: zonder 
vertraging of overlap naar het 
buitenland
    De optimale mogelijkheid om 
vakken te volgen bij andere 
opleidingen of faculteit
    De toegankelijkheid voor 
hbo-instromers
    Het betaalbaar houden 
tweede studies en 
schakelprogramma’s
    Het stimuleren van stages

AKKUraatd verzet zich tegen:
    Aanwezigheidsplicht
    Ophokuren en 
bezigheidstherapie
    Te laat nagekeken tentamens
    Verouderde cursusinformatie
    Te laat beschikbare roosters
    Roosteroverlap
    De harde knip
    Invoering van het  BSA in 
hogere studiejaren
    B-in-4 of b-in-5
    M-in-2 of m-in-3
    Selectie aan de poort
     Numerus �xus als excuus voor 
selectie. 
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Persoonlijke benadering
 
Iedere student is anders. Onder invloed van rendementsmaatregelen 
en bezuinigingen vanuit de overheid worden studenten steeds meer 
beperkt in hun mogelijkheden. Wij vinden  een persoonlijke benade-
ring vanuit de universiteit, passend bij de individuele behoefte van de
student, van groot belang.

Studenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken wegens per-
soonlijke omstandigheden, een functiebeperking of dyslexie moeten 
weten waar en bij wie ze hulp kunnen vinden.

Daarnaast moet het voor studenten mogelijk zijn om activiteiten naast 
de studie te doen. Studenten moeten zich niet door strenge regels 
geremd hoeven voelen om zich middels nevenactiviteiten of het 
volgen van vakken buiten hun curriculum te ontplooien. Een bestuurs-
functie, topsport- of kunstbeoefening moet juist gewaardeerd en ges-
timuleerd worden.

AKKUraatd zet zich in voor:
    Uitzonderingen op 
beperkende maatregelen voor 
studenten in bijzondere situaties
    Passende begeleiding voor 
studenten met functiebeperking
    Een rolstoeltoegankelijke 
campus 
    Studieadviseurs die goed op 
de hoogte zijn van maatregelen
    Het behoud van aanvullende 
bestuursbeurzen
    De mogelijkheid tot fulltime 
besturen
    Trainingen voor (actieve) 
studenten
    Studiecheckgesprekken; past 
de opleiding bij jou?
    Een module voor dyslexie en 
andere functiebeperkingen in 
Osiris
    Een signaleringsfunctie van
studieadviseurs en mentoren 
voor eenzame studenten

AKKUraatd verzet zich tegen:
    Lange wachttijden bij 
studieadviseurs
    Onduidelijke voorlichting over 
maatregelen en uitzonderingen 
hierop
    Beperken profileringsfonds2



Voorzieningen
 
AKKUraatd staat voor een bereikbare, veilige en groene campus waar 
studenten graag verblijven. Betaalbare restauratieve 
voorzieningen en voldoende ruimte voor ontspanning en pauze 
dragen bij aan een een prettige campus. Ook moeten openingstijden 
van de bibliotheken en horeca ruim zijn. Ten slotte zorgen ook goede 
werkplekken en ICT-voorzieningen dat studenten graag op de campus 
blijven.

AKKUraatd zet zich in voor:
    Ruimere openingstijden van 
bibliotheken
    Betaalbaar ontbijt, betaalbare 
lunch en betaalbaar diner in 
campushoreca
    Een restauratieve voorziening 
in gebouw Tandheelkunde
    Toetsenborden, muizen en 
laptop- of tabletstandaarden om 
te lenen bij de bibliotheek
    Meer groepswerkplekken en  
stiltewerkplekken
    Ontspanningsruimtes en 
powernapstoelen
    Voldoende parkeerplaatsen 
voor mindervaliden

 AKKUraatd verzet zich tegen:
    Te weinig stopcontacten
    Onduidelijkheid over 
bestaande mogelijkheden als 
draadloos printen
    Slechte klimaatbeheersing
    Onveilige verkeerssituatie 
rotonde
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Informeer en betrek de student
 
Studenten weten het beste wat speelt op de universiteit. Zij zien wat 
goed gaat op een faculteit, maar ook waar verbetering nodig is. Het is 
daarom belangrijk gebruik te maken van de expertise van studenten. 
Dit collegejaar schreef AKKUraatd een notitie over gestructureerde 
communicatie naar studenten en een overzichtelijke website. 
AKKUraatd heeft zich afgelopen jaar ook ingezet voor het terugkop-
pelen van resultaten van cursusevaluaties.

Studenten goed informeren is belangrijk. Zeker nu de universiteit en de 
overheid steeds meer barrières opwerpen is het extra belangrijk dat 
studenten goed op de hoogte zijn, wat wij proberen te ondersteunen 
door medewerking aan www.watzijndeplannen.info.

AKKUraatd zet zich in voor:
    Het op tijd informeren van 
studenten over maatregelen of 
nieuwe regels
    Het actief verstrekken van de 
Onderwijs- en Examenregeling 
(OER)
    Het benutten van de kennis en 
vaardigheden van studenten, 
ook buiten de mede-
zeggenschap
    Het betrekken van studenten 
bij ICT-projecten
    Goede en eerlijkere voorlicht-
ing aan scholieren en het 
invoeren van een studiebijsluiter
    Eerlijke arbeidsmarktoriëntatie 
tijdens opleiding
    Eén uniform communicatie-
beleid voor faculteiten en oplei-
idinge
    Voortzetten van 
www.watzijndeplannen.info
    Terugkoppeling van het 
resultaat van vakevaluaties naar 
studenten
    Goede inwerking en trainingen 
opleidingscommissies en 
facultaire studentenraden
    Transparantie naar studenten 
    Het betrekken van de 
medische faculteit bij de rest van 
de universiteit

    Communicatie van het Univer-
siteitsbestuur over hun stand-
punt t.a.v. bepaalde regerings-
maatregelen
    Studentassessor in het 
college van bestuur

AKKUraatd verzet zich tegen:
    Onduidelijke of late informatie
    Ongelijke stemverhouding
tussen studenten en mede-
werkers in medezeggenschap
op facultair niveau

4
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Duurzaamheid
 
AKKUraatd werkt sinds een jaar binnen Studentenvakbond AKKU 
samen met het Universitair Milieu Platform en medewerkers van de 
universiteit aan het opzetten van een Green Office. Een Green Office is 
een overkoepelende organisatie waarin studenten en medewerkers 
samenwerken aan een duurzame campus. Een Green Office hanteert 
een professionele insteek om een moderne, duurzame universiteit te 
creëren, waarbij kennis van medewerkers en onderzoekers 
gecombineerd kan worden met initiatieven van studenten.

Met een Green Office willen we bewustzijn creëren en het belang van 
milieu en duurzaamheid op de universiteit benadrukken. Daarnaast 
bevordert het de samenwerking tussen medewerkers en studenten op 
het gebied van duurzaamheid. We willen duurzaamheid integreren in 
alle onderdelen van de universiteit. De universiteit kan gebruik maken 
van onderzoek aan de RU op het gebied van duurzaamheid. Daar-
naast is transparantie van belang; we willen een heldere 
communicatie over duurzaamheid binnen de organisatie en daar-
buiten.

AKKUraatd zet zich in voor:
    Een green Office op de 
campus
    Een CO2-neutrale universiteit
    De inkoop van groene energie
    Duurzame bouw
    Studenten en medewerkers 
die samen werken aan een 
duurzame universiteit
    Fairtrade en biologische 
producten op de campus
    Het scheiden en recyclen van 
afval

AKKUraatd verzet zich tegen:
    Computers en monitors die 's 
nachts aanstaan
    Onnodige verlichting
    De verspilling van voedsel5



2019

ICT en onderwijs
 
AKKUraatd vindt moderne manieren van onderwijs belangrijk. De 
universiteit mag niet stilstaan, maar moet meegaan met de ontwikke-
ling op het gebied van ICT en nieuwe devices. AKKUraatd is een groot 
voorstander van het beschikbaar maken van weblectures. Dit zijn 
colleges die worden opgenomen en door de student als voorbereiding 
op het tentamen kunnen worden teruggekeken. Deze weblectures 
dienen enkel als aanvulling op de reguliere colleges en niet ter vervan-
ging. Wel kunnen deze weblectures voor alle studenten beschikbaar 
worden gesteld. Een andere moderne ontwikkeling is die van Massive 
Online Open Courses (MOOC’s), die draaien echt om het volgen van 
vakken via internet.

AKKUraatd zet zich in voor:
    Het online beschikbaar stellen 
van weblectures als aanvulling 
op reguliere colleges
    Het stimuleren van de 
ontwikkeling van MOOC’s
    Het beschikbaar stellen van 
digitaal cursusmateriaal bij elk 
vak
    Een goed WiFi-netwerk op de 
hele campus
    De keuze uit meerdere up-to-
date webbrowsers
    Het integreren van Google als
zoekmachine in de site van de 
RU
    Een optimaal gebruik van
functionaliteiten Osiris
    Het vrij toegankelijk maken 
van cursusmateriaal op 
Blackboard voor iedere student
    Open standaarden

AKKUraatd verzet zich tegen:
    Niet-werkend Péage
    Verouderde software
    Slecht internet op de Faculteit 
der Medische Wetenschappen
    Blackboard
    Videodoorkoppelingen door te 
kleine collegezalen
    Onvoldoende veiligheid voor 
privacygegevens van studenten

6
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Tot slot

Hecht jij waarde aan kwaliteit en toegankelijk onderwijs? Ben 
je tegenstander van verschoolsende maatregelen? Wil je wel 
inspirerende docenten en goede werkplekken? Vind jij goede 
computers en betaalbare maaltijden van belang? Wil jij verte-
genwoordigd worden door een fractie die echt naar je luistert? 
Stem dan AKKUraatd!

Van 22 tot en met 28 mei kun je stemmen via 
www.ru.nl/verkiezingen.
Voor meer informatie en vragen kun je altijd terecht op 
www.akkuraatd.nl of mailen naar 
akkuraatd@studentenvakbondakku.nl.

Stem AKKUraatd. 

AKKUraatd werkt. Samen met jou.

www.ru.nl/verkiezingen


