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Ieder jaar stelt AKKUraatd een verkiezingsprogramma 

samen. Een lijst met doelen die de fractie binnen en buiten de Universitaire 

Studentenraad wil bereiken. Deze doelen hebben we vertaald in een To do lijst. Sommige 

doelen vallen af, andere moet je bijstellen en er komen natuurlijk ook doelen bij! Zo werk 

jij waarschijnlijk ook met jouw To do lijst; afhankelijk van waar je mee bezig bent en wat 

je prioriteit krijgt vallen zaken af en voeg je zaken toe. 

Hieronder is met toelichting te lezen wat AKKUraatd binnen en buiten de USR heeft 

bereikt of nog mee bezig is in dit collegejaar. 

 

 

Kwaliteit 

Afschaffen aanwezigheidsplicht bij colleges – In de USR 

De Universitaire Studentenraad heeft een brief gestuurd naar het College 

van Bestuur waarin ze oproepen tot het afschaffen van de 

aanwezigheidsplicht. Dit in het kader van de invoering van het leenstelsel. 

AKKUraatd heeft zich altijd en blijft zich ook komend collegejaar weer 

uitspreken tegen deze maatregel. 

 Geen ophokuren vanwege onderwijsintensivering – In de USR 

Er is een campusbrede evaluatie over de onderwijsintensivering geweest. 

Deze zal ter zijner tijd in de Gezamenlijke Vergadering (GV) besproken 

worden. AKKUraatd zal zich samen met de USR hard maken voor een 

nuttigere invulling van de extra contacturen.  

 

 Altijd een docent voor de zaal, geen videodoorkoppeling – In de USR 

Het college heeft voorgaande jaren besloten dat een videodoorkoppeling 

altijd ongewenst is. In het strategisch plan dat dit jaar is goedgekeurd 

word ook ingezet op persoonlijk en kleinschalig onderwijs. 

Videodoorkoppeling worden daarom geprobeerd tot een minimum te 

beperken. Helaas is er niet altijd genoeg zaalruimte beschikbaar voor een 

aantal grote studies. Met de komst van het Grotiusgebouw en de grote 

collegezaal die daarin zit, is het gebruik echter wel af genomen. 

AKKUraatd zal zich ervoor in blijven zetten dat alle 

videodoorkoppelingen tot het verleden behoren. 

 

http://www.akkuraatd.nl/verkiezingsprogramma/
http://www.akkuraatd.nl/gv-waaat/
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 Docenten (en studenten die elkaar evalueren) – In de USR 

Het College van Bestuur kan zich vinden in de notitie Peer Review, over 

hoe docenten en studenten elkaar kunnen evalueren, van de GV en gaat 

bekijken hoe ze dit verder kunnen implementeren.  

 

 Geen vervaldatum tentamenresultaten – In de USR 

De Universitaire Studentenraad heeft een brief gestuurd naar het College 

van Bestuur waarin ze oproepen tot het afschaffen van de B-in-4/M-in-2. 

Dit in het kader van de invoering van het leenstelsel. 

 

De kwaliteit van het Honoursprogramma waarborgen door een 

examencommissie – In de USR 

De Universitaire Studentenraad is in een ver gevorderd gesprek met het 

bestuur van het Honoursprogramma en de studentenraad van het 

Honours over hoe dit gerealiseerd kan worden. 

  Betere integratie van de Radboud Docenten Academie binnen de RU – 

In de USR 

Het presidium van de Gezamenlijke Vergadering gaat in gesprek met de 

opleidingscommissie van de Radboud Docentenacademie en wil op deze 

manier bekijken op welke manier er een kwaliteitsslag gemaakt kan 

worden in het onderwijs.  

Goede begeleiding 

  Studenten beter voorbereiden op de arbeidsmarkt – In de USR 

In de GV is een werkgroep ingesteld die zich bezig gaat houden met 

arbeidsmarktoriëntatie voor studenten. Vorig jaar is hierdoor de Career 

Week georganiseerd. Deze week zal ook dit jaar weer gehouden worden.  

 

Kwalitatief hoogwaardige studieadviseurs 

Er is navraag gedaan of en hoe studieadviseurs getraind worden, er zijn 

trainingen beschikbaar en deze zullen beter gecommuniceerd worden. 

Verder heeft de USR veelvuldig aangedrongen dat de studieadviseurs 

goed op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in onder andere de 

judiciumregeling, FOndS en de mogelijkheid tot vervroegd inschrijven om 

het leenstelsel voor te zijn.  

 

Volledig gediplomeerde studentpsychologen 

AKKUraatd heeft navraag gedaan bij de studentpsychologen. Uit deze 

 gesprekken bleek dat de kwaliteit van de studentpsychologen   

http://www.akkuraatd.nl/werkgroepen-waaat/
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 gewaarborgd is door goede diplomering. Mocht AKKUraatd nog signalen

 opvangen over de kwaliteit, hebben we de mogelijkheid om dit te 

bespreken met hen. 

 

Docenten met kennis over studeren met een functiebeperking 

AKKUraatd heeft gepraat met het hoofd van de afdeling 

Studentenbegeleiding. Er wordt naar alle waarschijnlijkheid een 

medewerker aangesteld die zich bezighoudt met studenten met een 

functiebeperking 

 

 

Bestuur en medezeggenschap 

Verenigingskamers die 24/7 beschikbaar zijn voor besturen – In de USR

 Op de universiteit wordt de komende jaren veel gebouwd. AKKUraatd 

 blijft er met de USR voor pleiten dat verenigingskamers in deze 

 nieuwbouw onbeperkt beschikbaar zijn en zoekt voor bestaande 

 gebouwen een tussenoplossing. 

 

 Meer waardering en flexibiliteit vanuit opleiding voor 

 studentbestuurders – In de USR      

 AKKUraatd heeft met de USR de notitie Actief Studentenleven ingediend. 

 Hierin wordt gepleit voor meer flexibiliteit vanuit opleidingen en een 

 herziening in de Regeling FOndS zodat het actief studentenleven 

 gewaarborgd blijft. 

Geen bezuinigingen op bestuursbeurzen – In de USR 

Voor de Regelings FOndS zijn 74 extra beurzen beschikbaar gekomen.

 Verder wordt de Regeling FOndS staat verder in mei op de agenda van de 

GV. Hierbij gaat het slechts om een technische wijziging om de hoogte van 

de beurzen vast te kunnen stellen na het wegvallen van de basisbeurs.   

 

 Behoud van de aanvullende bestuursbeurs – In de USR 

 De aanvullende bestuursbeurs is ook dit jaar behouden gebleven. 

  Student-lid in College van Bestuur 

De USR heeft dit tijdens een vergadering van het ISO besproken en gaat 

bekijken hoe dit op de RU geïmplementeerd kan worden. De facultaire 

assessoren worden hier nauw bij betrokken, aangezien zij ook bezig zijn 

met het maken van een inventarisatie. AKKUraatd heeft een tweetal 

http://www.iso.nl/
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opinieartikelen geschreven over dit onderwerp die hier en hier te lezen 

zijn. 

 Verkorte verkiezingsperiode – In de USR 

Dit collegejaar zullen de universitaire verkiezingen niet meer van 

woensdag tot woensdag plaatsvinden, maar van maandag tot en met 

donderdag. AKKUraatd deed een voorstel in de USR om de 

verkiezingen te verkorten waarna de USR besloot de periode 

verkiezingen vanaf maandag tot en met donderdag te houden. 

Internationalisering 

  Geen drempel voor studeren of stage lopen in het buitenland – In de 

 USR 

  Vanuit de werkgroep Flexibel Studeren is de USR hier mee bezig. Het  

 moet voor studenten gemakkelijk zijn om naar het buitenland te gaan voor 

  studie of stage. Dit door meer vrije ruimte te creëren in het eerste semester 

  van het derde bachelorjaar.  

 Intensieve samenwerking met buitenlandse universiteiten – In de USR 

Het College van Bestuur heeft aangegeven dit belangrijk te vinden en heeft 

dit opngenomen in het Strategisch Plan.  

 

Docenten die de Engelse taal uitstekend beheersen – In de USR 

In de GV is aangegeven dat het CvB een meerjarenplan heeft waarbij het 

Engels van docenten wordt verbeterd. Verder biedt Radboud in’to 

Languages een nieuwe cursus Academic English for teachers aan. 

  Alle informatie ook in het Engels aanbieden – In de USR 

De USR heeft contact gehad met Dienst Studentzaken over dit onderwerp. 

DSZ ziet het belang van meer Engelse informatie in en heeft toegezegd dat 

tweetaligheid meer regel dan uitzondering moet worden. 

  Engelstalig cursusaanbod in het sportcentrum – In de USR 

Het sportcentrum heeft aangegeven nog niet deze wens te willen 

inwilligen. AKKUraatd is erg teleurgesteld dat het voor onze 

buitenlandse studenten en medewerkers niet mogelijk is om cursussen 

te volgen en zal dan ook komende tijd hard blijven inzetten dit toch te 

verwezenlijken. 

 

http://www.ans-online.nl/blog/ingezonden-een-studentlid-in-het-college-van-bestuur-is-de-oplossing
http://www.voxweb.nl/de-student-als-bestuurder-bestaat/
http://www.akkuraatd.nl/rugv-24-november-2014-strategisch-plan/
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Effectief studeren op de campus 

  Meer buiten-, stilte- en groepswerkplekken – In de USR 

   Er worden 300 extra werkplekken in UB gerealiseerd. We blijven als  

  AKKUraatd naar aanleiding van de eerste twee campusrondes pleiten  

  voor extra werkplekken bij onder andere het Grotiusgebouw. Daarnaast 

  heeft AKKUraatd een actie gehouden samen met de assessor van Sociale 

  Wetenschappen toen de bibliotheek tijdens de tentamenperiode verhuist 

  werd. 

 Behoud werkplekken – In de USR 

  Werkplekken in de Vide en het MMS zijn behouden afgelopen collegejaar

  door een brief aan het College van Bestuur door de USR.  

 

 Meer stopcontacten in collegezalen en bij werkplekken – In de USR 

  AKKUraatd zet zich samen met de USR in om dit te realiseren. Zo zullen 

 we bij het bespreken van de bouwplannen pleiten voor meer  

  stopcontacten in collegezalen. In de GV van april is hier extra voor gepleit 

  bij het College. Zijgaan nu uitzoeken hoe de problemen opgelost kunnen 

  worden. 

 

  Huiskamers op faculteiten – In de USR 

Naar aanleiding van de notitie Studeren op de Campus worden vanaf 1 

januari huiskamers op alle faculteiten ingericht. Dit gebeurt in overleg met 

Facultaire Studentenraden.  

 Een supermarkt op de campus – In de USR 

Naar aanleiding van de notitie Studeren op de Campus wordt er op dit 

moment geïnventariseerd hoe en wanneer dit gerealiseerd kan worden. In 

de bouwplannen van het Gymnasion is een supermarkt opgenomen. 

AKKUraatd pleit ervoor binnen de universiteit dat deze supermarkt geen 

AH to go-prijzen gaat hanteren, maar betaalbaar is voor studenten. 

 Een tweede locatie voor een fietsenmaker – In de USR 

De mogelijkheden voor een dependance voor de fietsenmaker die bij de 

Faculteit der Medische Wetenschappen is worden binnen de werkgroep 

Faciliteiten besproken.  

http://www.akkuraatd.nl/goed-nieuws-voor-studenten-van-de-faculteit-der-sociale-wetenschappen/
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 Een Radboudontbijt op de hele campus – In de USR 

Het Cluster Restauratief is op initiatief van de USR gaan kijken naar de 

mogelijkheden om het Radboudontbijt ook in het Gerecht en in het Grotius 

aan te bieden. 

 

Hot water points en magnetrons – In de USR 

De mogelijkheid om dit te (her)introduceren wordt meegenomen in het 

uitbestede universiteitsbrede horeca-onderzoek. 

 

Een toegankelijkere campus voor mindervaliden  

AKKUraatd heeft in de GV rondvragen gesteld over de toegankelijkheid 

van het Grotiusgebouw. Naar aanleiding daarvan zijn er gesprekken 

geweest met het UVB met als resultaat dat er aanpassingen zijn geweest. 

Zo is de achterzijde van het gebouw toegankelijker geworden.  

 Meer studentenbanen op de campus – In de USR 

Vorig jaar is dit opgenomen in de notitie Studeren op de Campus. De USR 

zal zich daarom ook dit jaar hier voor hard blijven maken.  

Communicatie en ICT 

 Weblectures bij iedere opleiding – In de USR 

Vanaf 1 september zijn weblectures ingevoerd over de hele campus. Dat 

betekent helaas niet dat alle faculteiten hier al gebruik van maken. Op dit 

moment zijn er mogelijkheden voor weblectures in acht collegezalen en dit 

zal in juni toenemen naar meer dan 26 collegezalen. Binnen de werkgroep 

Digitalisering, stuurgroep weblectures en met het College van Assessoren 

zullen we de invoering monitoren om pijnpunten te signaleren. 

 Duidelijke en actuele informatie voor studenten over hun rechten en 

plichten en over veranderingen op de campus 

Er is een website ingericht waar alle Onderwijs- en Examenregelingen van 

alle faculteiten bij elkaar staan. Verder zetten we ons ook in voor meer 

Engelstalige informatievoorziening. Daarnaast heeft AKKUraatd de 

‘wàààt!?’ geïntroduceerd, waarin een aantal belangrijke begrippen 

duidelijk zijn uitgelegd, zodat studenten beter hun rechten en plichten 

kennen. 

 Zichtbaar Péagesaldo bij printen, scannen en kopiëren – In de USR 

De universiteit heeft aangegeven dat met de nieuwe versie van Péage deze 

functie toegevoegd zal worden.  

 Uitbreiding digitale collectie van de UB en MB – In de USR 

Binnen de adviescommissie Wetenschappelijke Informatiewetenschappen  

lopen er plannen om meer boeken te digitaliseren. 

http://www.ru.nl/studenten/rechtspositie/ken-rechten!/overzicht-onderwijs/
http://www.akkuraatd.nl/tag/waaat/
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 Betere communicatie van de RU naar het Radboudumc – In de USR 

Naar aanleiding van de ijsjes-uitdeel-actie van AKKUraatd bij de Faculteit 

der Medische Wetenschappen, heeft het College van Bestuur een 

toezegging gedaan de faculteit meer te gaan betrekken bij dit soort 

activiteiten. Tijdens de bespreking van het Strategisch Plan heeft de GV 

een vraag gesteld over de samenwerking met het Radboudumc. Het 

College van Bestuur gaf aan dat de roostering van de Faculteit der 

Medische Wetenschappen gelijk gaat lopen met de rest van de universiteit 

en dat best practices, zoals peer review en beschikbaar stellen van 

proeftentamens, van de medische faculteit overgenomen zouden kunnen 

worden.  

 Duidelijk beeld van beschikbaarheid computerwerkplekken op  

 studentenportal en studielandschappen – In de USR 

  Op de vernieuwde website van de UB staan de openingstijden van alle 

  studielandschappen en de actuele bezetting ervan. Daarnaast komen er bij 

  alle studieruimtes schermen te hangen met de actuele computerbezetting 

  op de campus. 

   

 Toegankelijk WiFi- en mobiel netwerk op de hele campus 

  AKKUraatd voert in april en mei een onderzoek uit waaruit zal blijken 

  waar op de campus de grootste WiFi-problemen zijn. De resultaten  

  hiervan worden doorgestuurd naar de betreffende diensten. Het College 

  van Bestuur heeft daarnaast geld gereserveerd om de dekking van het  

  WiFi netwerk te verbeteren.   

Duurzaamheid 

 Digitaal beschikbaar cursusmateriaal: minder papierverbruik - In  

 de USR 

   Dit punt staat op de bestuurlijke agenda van de universiteit. AKKUraatd 

  zal de voortgang hiervan blijven monitoren en zich inzetten voor meer 

  digitale readers. 

 

Papier- en plastic-vuilnisbakken in collegezalen en UB 

AKKUraatd heeft aangekaart dat er in veel ruimtes geen mogelijkheid is 

om afval te scheiden. Er is aangeven dat hiernaar gekeken gaat worden. 

AKKUraatd houdt dit in de gaten. 

 

Minder energieverspilling: sluimerstand voor lampen/monitoren en 

bewegingssensoren in gangen en collegezalen 

AKKUraatd heeft hier vragen over gesteld en de komende jaren worden 

http://www.akkuraatd.nl/toch-ijsjes-voor-de-faculteit-der-medische-wetenschappen/
http://www.ru.nl/ubn/
http://www.akkuraatd.nl/wifi/
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verlichtingen aangepakt die onnodig branden. In de nieuwbouw wordt 

hier rekening mee gehouden. 

 

Het overstappen van grijze naar groene energie 

Dit gaat niet gebeuren. De universiteit investeert liever in andere 

duurzaamheidsinitiatieven omdat de stroom die je ontvangt niet verandert 

als je ‘groene stroom’ aanschaft. De universiteit is wel aan het bekijken of 

ze kunnen investeren in een project waarbij stroom geleverd wordt via 

windmolens. 

 Bundeling van alle duurzame activiteiten en informatievoorzieningen in 

 een Green Office – In de USR 

   Het College van Bestuur gaf tijdens de bespreking van het Strategisch Plan 

  aan dat het geen Green Office als zodanig wil implementeren, maar wil 

  wel meer aandacht voor de al aanwezige activiteiten rondom   

  duurzaamheid op de universiteit. In de bedrijfsvoering wil het College van 

  Bestuur meer aandacht voor duurzaamheid, maar het College van Bestuur 

  wil geen bemoeienis met de inhoud van onderwijs en onderzoek.  


