studentenvakbond

Beginsel

AKKU programma

Voor je liggen de beginselen van studentenvakbond AKKU. AKKU handelt vanuit
deze beginselen om haar doel te bereiken. Dit doel is het behartigen van de belangen
van de studenten in het algemeen en van de Nijmeegse student in het bijzonder.
AKKU wil zelf graag zijn zoals haar idealen: divers, duurzaam en democratisch.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Onderwijs en onderzoek dragen bij aan de maatschappij als geheel.
Wij streven naar onderwijsinstellingen en studenten die verantwoordelijkheid nemen voor de
maatschappij en de wereld om zich heen, nu en in de toekomst.

Individuele ontplooiing
Onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van het individu. Om individuele
ontplooiing mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat onderwijs toegankelijk en van
goede kwaliteit is en dat het keuzevrijheid biedt.

Toegankelijkheid

Iedereen moet zich kunnen ontplooien naar haar of zijn potentie. Alle individuen
moeten zich thuis voelen bij een onderwijsinstelling.
Wij willen dat een onderwijsinstelling toegankelijkheid en diversiteit in al haar facetten
stimuleert.

Kwaliteit

Een onderwijsinstelling moet een bastion van het vrije denken zijn.
Een instelling moet naar intellectuele onafhankelijkheid streven.
Zij moet mensen opleiden die analytisch vaardig en kritisch zijn, zelfstandig vragen
kunnen stellen en in staat zijn met creatieve oplossingen en antwoorden te komen.
Wij willen dat een instelling alles uit haar studenten haalt. Ze moet uitgaan van de
nieuwsgierigheid van de studenten. Een instelling moet constant de kwaliteit en het niveau
van het onderwijs bewaken en verbeteren.
De vorm van het onderwijs moet aangepast zijn aan de kennis die overgedragen wordt. Wij
vinden dat een instelling daarbij moet streven naar zo veel mogelijk direct contact tussen
student en docent.

Keuzevrijheid

Alleen door zelf keuzes te maken over de invulling van hun opleiding, kunnen
studenten zich optimaal ontplooien.
Wij vinden dat de instelling studenten veel keuzevrijheid en voldoende informatie over deze
keuzes en hun gevolgen moet bieden. Studenten moeten zelf verantwoordelijk omgaan met de
vrijheid die hen geboden wordt. De instelling moet de student daarbij goed ondersteunen.

Rechten
Om ervoor te zorgen dat onderwijs toegankelijk en van goede kwaliteit is en voldoende
keuzevrijheid biedt, is zowel inspraak op het handelen van een onderwijsinstelling
als rechtsbescherming voor de student nodig.
Wij vinden dat de mate van inspraak van studenten recht moet doen aan het belang dat de
studenten bij de besluiten hebben. De instelling moet een transparante, goede en volledige
informatievoorziening waarborgen.
Wij streven naar goede rechtsbescherming voor studenten ten aanzien van alle besluiten die
van invloed zijn op hun student-zijn.

Studeren mogelijk maken
Om zich individueel te ontplooien moet een student zich breed kunnen ontwikkelen
en zelfstandig kunnen zijn.
Wij willen dat het zo veel mogelijk wordt gestimuleerd dat studenten zich naast hun opleiding
ontplooien.
Wij streven naar goede, veilige en betaalbare huisvesting voor studenten en naar goede
bereikbaarheid van de campus.

Mocht je naar aanleiding van onze beginselen vragen hebben of lid willen worden,
mail dan naar akku@student.ru.nl of loop even bij ons langs.

