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Pleekrant december ‘16. Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Pleekrant

De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar AKKUraatd 16/17: Isa Corbeek, Johannes Fiebig, Maarten Heinemann, Frank Huis in ‘t Veld, Eveline Knapen, Roos Lourier, Iris Pieneman, Kitty Rang, Michelle Snaterse en Dinja de Vries

Het liedje Jingle Bells werd eerst One
Horse Open Sleigh genoemd en was
niet geschreven voor kerstmis, maar
voor Thanksgiving.

www.fb.com/akkuraatd
@AKKUraatd
www.akkuraatd.nl
info@akkuraatd.nl

Goede raatd!

Twee vaders en twee zonen gaan uit
vissen. Ze vangen ieder één vis en nemen
deze mee naar huis. Ze verliezen geen vis,
maar toch komen ze met maar 3 vissen
thuis. Hoe is dit mogelijk?

Online

AKKUraatdsel!?

Fijne feestdagen!
De Pleekrant in gesprek met Isa

Isa Corbeek, vicevoorzitter van de Universitaire Studentenraad en één van de
afgevaardigden van AKKUraatd in de
USR, heeft er nu bijna een half jaar op
zitten. De Pleekrant vroeg haar naar
haar ambities voor in 2017.

Heb jij al veel van je ambities kunnen
verwezenlijken in dit USR-jaar?
We zijn nu bijna een half jaar bezig,
maar nog lang niet al mijn dromen zijn
verwezenlijkt. Ik ben erachter gekomen
dat mijn dromen gewoon veel te groot
zijn om waar te kunnen maken in één
USR-jaar.
Wat zou je nog graag veranderen aan
de Radboud Universiteit in 2017?
Ik ben van mening dat de visie op studeren moet veranderen. Ik zou graag de
druk die op studenten ligt om zo snel
mogelijk door je studietraject te gaan
verlagen. De RU begint steeds meer op
een bedrijf te lijken dat haar studenten
zo snel mogelijk wil afleveren. Dit vind
ik een zeer kwalijke zaak. Elke student
moet de mogelijkheid hebben om zichzelf breed te kunnen ontwikkelen door
bijvoorbeeld een bestuursjaar of een
stage. Verder zou ik graag zien dat het
geld dat vrijkomt door de invoering van
het leenstelsel in de kwaliteit van het
onderwijs gestopt wordt zodat dat geld
daadwerkelijk ten goede komt van alle
studenten. Als wij over de begroting van

2018 mogen
meepraten,
wordt dit een
belangrijk
onderwerp.
Wil je de studenten van
de Radboud
Universiteit
nog iets meegeven?
Ik vind het
heel belangrijk dat de
studenten
gelukkig zijn
en dat we goed met elkaar praten over
belangrijke thema’s en meningsverschillen. De sfeer op de campus is niet (geheel) in handen van het College van Bestuur, maar voornamelijk in de handen
van de studenten. Aangezien ik heb gemerkt dat je in bestuurlijke/bureaucratische structuren veel minder voor elkaar
kan krijgen dan je voor ogen hebt, wil ik
de studenten oproepen om gewoon heel
lief voor elkaar te zijn en je met passie
in te zetten voor wat je doet. Ik kan wel
in mijn eentje zoveel ambities hebben,
uiteindelijk staan we samen sterker en
moeten we het samen doen!

AKKUraatd wenstd...
De decembermaand; een maand vol feestdagen, diners en gezelligheid. 2017 komt
met rasse schreden dichterbij en natuurlijk zijn wij als AKKUraatd al volop met
onze gedachten bij het nieuwe jaar. Bij een nieuw jaar horen goede voornemens,
maar ook de beste wensen. Lees hier welke wensen onze fractieleden hebben voor
de Radboud Universiteit! Bij een nieuw jaar horen goede voornemens, maar ook de
beste wensen. Lees hier welke wensen onze fractieleden hebben voor de Radboud
Universiteit!
Dinja: ik wens een universiteit die innovatieve vormen van het onderwijs ondersteunt en zo het (actieve) studentenleven nog leuker maakt, zoals flexstuderen!
Iris: mijn goede voornemen voor de universiteit is het creëren van meer ruimte voor cultuur. Laten we hopen dat de verbouwingen op de campus een mooie
aanzet zijn voor een echt cultuurcentrum!
Maarten: In 2017 zal er een supermarkt op de campus verschijnen. Mijn wens
is een supermarkt voor en gerund door studenten.
Michelle: mijn wens voor de Radboud Universiteit in 2017 is dat er structureel meer aandacht zal komen voor het welzijn van studenten, zowel op mentaal
als fysiek vlak.
Kitty: mijn wens voor de Radboud Universiteit is een goede vervanger voor
Gerard Meijer, de aftredende voorzitter van het College van Bestuur.
Johannes: Ik zou graag zien dat er in 2017 genderneutrale wc’s te vinden zijn
over de hele Radboud Universiteit.
Frank: mijn wens voor de studenten van de Radboud Universiteit in 2017 is
dat er genoeg mogelijkheden blijven om je zo breed en optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen naast je studie.
Isa: ik wens dat de Radboud Universiteit de uitdaging om meest duurzame
universiteit van Nederland te worden met beide handen aangrijpt.

Update vanuit de
Universitaire Studentenraad!

In de laatste gezamenlijke overlegvergadering
van dit jaar werd de begroting voor 2017 besproken. Ook het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) schoof aan bij deze
vergadering. Deze stichting houdt toezicht op
en adviseert het College van Bestuur van de
Radboud Universiteit. De stichting heeft onder
andere vergaderd over het thema duurzaamheid. Met het binnenslepen van de titel ‘Green
Capital Award 2018’ zou het mooi zijn als de
Radboud Universiteit, het Radboudumc en de
gemeente zich samen zouden inzetten voor
meer duurzaamheid binnen de instituten. De
SKU heeft daarop alvast een voorschot genomen door papierloos te vergaderen.
Dan de begroting voor het komende
jaar. De grote discussies bleven uit, maar enkele precaire zaken kwamen aan bod. Een specifieke post die werd besproken, is de Radboud
Hoodie. Het bedrag dat gemoeid gaat met de
aanschaf van de truien is niet schrikbarend
hoog, maar kan ook anders worden besteed
volgens de USR, zoals het langer openhouden
van de UB of andere locaties met werkplekken
op de universiteit. Een manier om de truien te
behouden is om de kosten van de introductie
te verhogen om op deze wijze de studenten in
spé te laten bijdragen aan de bekostiging van
de hoodies. AKKUraatd ziet geen heil in het
verhogen van de introductiekosten. Aangezien
de truien goed bevallen bij zowel de studenten
als het College van Bestuur lijkt het ons juist
een beter idee om daarom een hogere kwaliteit
trui te leveren, die ook meer aansluit bij de idealen van de universiteit. Het laatste woord is
hier nog niet over gesproken.

Vul de Sudoku om de beurt in met je ganggenoten!

