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Voor je ligt het verkiezingsprogramma 2017-2018 van AKKUraatd. 
AKKUraatd werkt vanuit vier pijlers: goed onderwijs, studentenleven voor 
iedereen!, een duurzame universiteit en sterke medezeggenschap. Hiermee 
willen we aankomend jaar de studenten van de Radboud Universiteit zo 
goed mogelijk vertegenwoordigen! AKKUraatd is helder, duidelijk en heeft 
een langetermijnvisie. Wil je meer weten over de punten uit ons 
verkiezingsprogramma? Op de website www.akkuraatd.nl vind je nadere 
toelichting over onze verkiezingspunten.  toelichting over onze verkiezingspunten.  

http://www.akkuraatd.nl
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Goed onderwijs staat bij AKKUraatd op één. Wij vinden dat studenten optimaal en uitdagend 
onderwijs verdienen. Helaas zien wij ook steeds meer verschoolsing door het uitvaardigen 
van diverse rendementsmaatregelen. Dergelijke maatregelen horen volgens ons niet thuis op 
een universiteit. Verder hecht AKKUraatd waarde aan de mogelijkheden die de universiteit 
biedt op het gebied van verbreding en verdieping en wij zien daarin veel kansen. Goed 
onderwijs betekend voor ons:

Aanwezigheidsplicht afschaffen 

Flexibel studeren voor alle studenten

Geen bindend, maar een dringend studieadvies

Meer kleinschalig onderwijs

Weblectures waar wenselijk

Doelbewust tentamineren

Eind aan extra studiekostenEind aan extra studiekosten

Bekostig taalcursussen voor beter onderwijs

Interfacultaire uitwisselingsdag

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Het studentenleven draait om meer dan studeren. De universiteit is een omgeving waar je je 
op verschillende vlakken kunt ontwikkelen. Meer ruimte voor cultuur, ondersteuning van 
studenten die zich inzetten voor de studentengemeenschap en betere faciliteiten is hiervoor 
van belang. Daarnaast wil AKKUraatd meer aandacht voor studenten met wie het minder 
gaat; ook dat zijn belangrijke voorwaarden voor een goed studentenleven. De nadruk ligt 
voor AKKUraatd op 'iedereen'. De Radboud Universiteit 
focust zich nog te vaak op excellente studenten. 
Een studenEen studentenleven voor iederen betekent voor ons:

Ruimere openingstijden van bibliotheken

Meer aandacht voor psychische gezondheid van 

studenten

Ontbijt op jouw faculteit

Beter privacybeleid

Een volledig cultuurcentrum

Minder belasting studentbestuurdersMinder belasting studentbestuurders

Een inclusieve universiteit

o

o

o

o

o

o

o

15. Jordi van Lanen - Religiewetenschappen
Aanwezigheidsplicht is een maatregel die niet thuis 
hoort op een universiteit

5. Cecile Collin - Nederlandse Taal en Cultuur
Psychogische gezondheid van studenten verdient meer 
aandacht.
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Een universiteit heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving en de Radboud Universiteit 
moet daarom steeds meer stappen zetten richting een beleid waarin duurzaamheid is 
geïntegreerd. AKKUraatd vindt dat het belang van duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is 
en streeft naar een klimaatneutrale universiteit. Duurzaamheid wordt niet enkel bereikt door 
kleine veranderingen, maar ook op beleidsniveau dienen verdere stappen te worden 
gemaakt. De kennis en innovatieve kracht die aanwezig zijn op de universiteit hebben groot 
potentieel om niet alleen een bijdrage te leveren aan het 
verduurzamen van de universiteit, maar ook aan 
efficiënte toepassingen buiten de universiteit. De 
universiteit kan hierbij fungeren als platform voor 
innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en 
als proeftuin voor deze innovaties. Duurzaamheid 
betekent voor ons:

Meer onderwijsmateriaal digitaal

Overal afval scheiden

Studeren in een duurzame omgeving

Het duurzaamheidsplatform: de brug tussen stu-

dent en maatschappij

o

o

o

o

Voor goed onderwijs is medezeggenschap cruciaal. Juist op de universiteit, waar studenten 
en docenten samen tot verbetering komen, is het van belang dat het overleg goed verloopt. 
Naast de concrete punten die wij in de voorgaande pijlers uiteengezet hebben, zet 
AKKUraatd zich daarom in voor structurele verbetering van het medezeggenschapsklimaat. 
Daarbij richten wij ons niet alleen op de universitaire medezeggenschap. Ook op het niveau 
van de opleiding en op het niveau van de faculteit willen 
wij dat er beter naar studenten geluisterd wordt. 
Daarom staan wij voor: meer en betere trainingen voor 
de medezeggenschap, een student-lid in college van 
bestuur, een gelijke stem voor student en docent, en 
aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie. 
Sterke medezeggenschap betekent voor ons:

Meer en betere trainingen voor de 

medezeggenschap

Student-lid in College van Bestuur

Gelijke stem voor student en docent

RU aansluiten bij onafhankelijke geschillen-

commissie

o

o

o

o

9. Gabriëlla Griffioen - Bestuurskunde
De universiteit moet een plek zijn waar initiatieven 
voor duurzaamheid de ruimte krijgen

2. Lieve Heijsters - Sociologie
Sterke medezeggenschap betekent een student-lid in 
het College van Bestuur
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