
 

 

Ieder jaar stelt AKKUraatd een verkiezingsprogramma samen. Een lijst met doelen die 

de fractie binnen en buiten de 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 je To do lijst; 

afhankelijk van waar je mee bezig bent en wat je prioriteit krijgt vallen zaken af en voeg 

je zaken toe. 

 

De zaken waar de fractie 2013-2014 zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en 

zich nog steeds mee bezig houdt, lees je terug in onderstaande To do lijst. De doelen zijn 

overzichtelijk onderverdeeld in de 6 kernpunten van ons oorspronkelijke  

verkiezingsprogramma! 

 

Onderwijs 
  Behouden van Judicia 

AKKUraatd heeft in de USR meegewerkt aan een voorstel om alle judicia 

(summa cum laude, cum laude en bene meritum) te behouden. 

  Studiekeuzechecks voor lotingstudies 

Het CvB staat positief tegenover de suggestie van Huguette voor een 

studiekeuzecheck bij lotingstudies en kaart dit aan bij de faculteiten. 

 Aankaarten kwaliteitsprobleem interdisciplinair Honoursprogramma  

De USR heeft d.m.v. een notitie aangekaart dat er een probleem is met de 

kwaliteit van het interdisciplinaire Honoursprogramma. Er is door de RU 

een onderzoek ingesteld naar het programma.  

  Koppelen vak- en tentameninschrijving op alle faculteiten 

Het CvB heeft het verzoek van de USR nogmaals aangekaart bij de 

faculteiten en vanaf september 2014 zal een vakinschrijving automatisch 

tentameninschrijving zijn. 
 

Persoonlijke benadering 
  Aanstellen coördinator voor Studenten met een functiebeperking 

Als reactie op een brief van AKKUraatd in 2012 heeft het CvB een 

coördinator aangesteld en een uitgebreid project gestart betreffende 

studeren met een functiebeperking. 

Input leveren en informatievergaren bij Ministerie van OCW over 

studeren met een functiebeperking 

Fractieleden Yurre en Anne hebben een presentatie van een belangrijk 

onderzoek van het ministerie van OCW over dit onderwerp bijgewoond 

en zowel input geleverd als kennis vergaard. Deze kennis hebben wij 

vervolgens in kunnen zetten in de USR. 

http://www.akkuraatd.nl/verkiezingsprogramma/verkiezingsprogramma-1314/
http://www.numedezeggenschap.nl/2014/04/judicia-voorlopig-gered/
http://www.akkuraatd.nl/with-honours-rugv-7-april-2014/
http://www.numedezeggenschap.nl/2013/12/koppeling-vak-aan-tentameninschrijving-weer-een-stap-dichterbij/
http://www.akkuraatd.nl/op-bezoek-in-den-haag-presentatie-rapport-studeren-met-een-functiebeperking/


 

Opname informatie over studenten met een  

functiebeperking in BKO 

Fractielid Anne heeft een jaar actief deelgenomen in een commissie die 

zich bezighield met de informatievoorziening over dit onderwerp voor 

studenten én docenten. 

  De kwaliteit van studieadviseurs onder de loep nemen 

Anne heeft plaatsgenomen in de werkgroep van de USR die zich 

bezighoudt met de kwaliteit van de studieadviseurs. 
 

Voorzieningen 
  Bèta’s uit de kou halen 

AKKUraatd heeft in de USR meegedacht over een plan om de 

klimaatbeheersing in het Huygensgebouw te verbeteren. 

  Schonere UB op zondag 

Fractielid Huguette heeft ervoor gezorgd dat de UB een keer extra wordt 

schoongemaakt, de koffie wordt een keer extra bijgevuld en de 

prullenbakken een keer extra geleegd worden op zondagen. 

  Tijdelijk stopzetten bezuinigingen Multi Media Studiecentrum (MMS) 

De USR signaleerde een trend van het verwijderen van 

computerwerkplekken. Middels een brief is aangekaart dat dit een 

ongewenste trend is en het CvB heeft een commissie ingesteld die zich 

verdiept in het probleem. 

  Meer werkplekken creëren 

Op initiatief van de USR wordt bekeken waar er in de toekomst meer 

studentwerkplekken gecreëerd kunnen worden.  

 De campus nog studentvriendelijker maken 

Rolf heeft plaatsgenomen in de werkgroep Studeren op de Campus die 

naar aanleiding van de notitie van vorig jaar aanbevelingen heeft gedaan 

om de campus nog studentgerichter te maken. 

  Blijvende studentenkorting op reftermaaltijd 

De notitie over de restauratieve voorzieningen, geschreven door de USR, 

leidde tot korting op de reftermaaltijd voor studenten die nu € 4,50 

betalen.  Studenten mogen meepraten over wat er in de refter gebeurt en 

mogen zelfs nieuwe maaltijden proeven aan het begin van iedere 

maaltijdcyclus. 

Kwaliteit van de restauratieve diensten bewaken 

Huguette nam vanuit de USR plaats in de klankbordgroep  

van de restauratieve dienst waar ze onder andere mee praatte over de 

kwaliteit van het eten en de prijzen van de restauratieve dienst.  
 

http://www.akkuraatd.nl/goed-nieuws-voor-studenten-met-een-functiebeperking/
http://www.akkuraatd.nl/warmer-in-het-huygensgebouw/
http://www.akkuraatd.nl/resultaat-ub-nijmegen-echt-schoner-op-zondag/
http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-schrijft-notitie-over-studeren-op-de-campus/
http://www.numedezeggenschap.nl/2013/03/usr-presenteert-rapport-restauratieve-voorzieningen/


 

Informeer en betrek de student 
  Dag van de Medezeggenschap organiseren 

AKKUraatd heeft in de USR geholpen om de Dag van de 

Medezeggenschap te organiseren om studenten te informeren over wat de 

medezeggenschap inhoudt. 

  Week van het studentbestuur organiseren 

AKKUraatd heeft in de USR geholpen om deze week te organiseren om 

studenten te informeren over studentbesturen. 

  Wat Zijn de Plannen-actieweek organiseren 

AKKUraatd heeft in de USR geholpen om deze week te organiseren om 

studenten te informeren over de onderwijsmaatregelen van de overheid. 

  Radboud Career week organiseren 

Op initiatief van de USR is de Radboud Career Week georganiseerd om 

studenten bewust te maken van het belang van arbeidsmarktoriëntatie. 

Domenique nam namens AKKUraatd plaats in deze werkgroep. 

 Reglementen te allen tijde in het Engels te vertalen 

Fractielid Huguette kaartte tijdens een GV aan dat lang niet alle 

reglementen in het Engels zijn vertaald. Rector magnificus Bas Kortmann 

gaf toe dat dit probleem opgelost moet worden. 

  Regeling FOndS herzien 

Huguette nam namens AKKUraatd plaats in de werkgroep FOndS van de 

USR om de regeling rond bestuursbeurzen te herzien en ervoor te zorgen 

dat de aanvullende bestuursbeurs behouden zou blijven. 

 De studentenportal nog gebruiksvriendelijker maken voor studenten 

Domenique heeft vanuit de USR plaatsgenomen in de redactieraad die 

zich bezighoudt met de studentenportal, waardoor je binnenkort 

bijvoorbeeld ook de beschikbaarheid van PC’s kunt checken.  
 

Duurzaamheid 
 Plaatsnemen in de klankbordgroep milieu-overleg van het cluster 

facilitair 

  Huguette heeft hierin plaatsgenomen en meegepraat over duurzaamheid. 

 Een Green Office op de campus 

AKKU heeft in samenwerking met het ISIS een notitie geschreven voor 

een Green Office welke AKKUraatd van harte ondersteunt en zich sterk 

voor maakt bij het CvB. 
 

ICT en onderwijs 
  Voor alle studenten weblectures beschikbaar maken 

De USR heeft meerder malen aangekaart dat studenten colleges moeten 

kunnen terugkijken. Vanaf september 2014 zal er op alle faculteiten de 

mogelijkheid zijn om colleges op te gaan nemen en online terug te zien. 

  

http://www.numedezeggenschap.nl/2014/03/dag-van-de-medezeggenschap/
http://www.numedezeggenschap.nl/2014/03/dag-van-de-medezeggenschap/
file:///C:/Users/Anne/Downloads/watzijndeplannen.info
http://www.numedezeggenschap.nl/2014/01/de-radboud-career-week-een-stap-richting-betere-loopbaanbegeleiding/
http://www.ru.nl/radboudduurzaam/radboud-green-office/radboud-green-office/
http://www.numedezeggenschap.nl/2014/01/persbericht-pilots-weblectures-van-start/


 

Problemen op ICT gebied aankaarten 

Domenique nam namens AKKUraatd plaats in  

verschillende werkgroepen op ICT-gebied om problemen aan te kaarten 

en op te lossen.  

Streng gelet op Eduroam 

Dit jaar is het RU-wlan WiFi-netwerk vervangen door Eduroam. Niet 

alleen heeft AKKUraatd in de USR streng gelet op de implementatie 

hiervan, maar ook hebben we een handleiding gemaakt om het voor 

studenten wat makkelijker te maken. 
 

Contact met studenten 
  Debat organiseren over ‘communicatie op de RU’ 

Naar aanleiding van het debat denkt AKKUraatd mee over het 

vernieuwen van de nieuwsbrief van Dienst Studentenzaken en over 

communicatie op de RU in het algemeen. 

  Debat organiseren over ‘Het nieuwe studeren’ 

AKKUraatd blikt vooruit en organiseert een debat over het nieuwe 

studeren, om te zien waar we heengaan met het onderwijs te komende 

jaren. Zowel studenten als medewerkers als docenten vertellen hun visie. 

  Opiniestuk over meerkeuzetentamens  

AKKUraatd heeft zich uitgesproken tegen het gebruik van 

meerkeuzetentamens als oplossing voor capaciteitsproblemen zonder 

behoud van kwaliteit is geen langetermijnoplossing. 

  Structureel organiseren van een politiek café  

De fractie organiseert regelmatig een borrel voor iedereen die 

geïnteresseerd is om gezellig te borrelen en te kletsen over de 

medezeggenschap op de RU. 

  ‘De Campus Rond met AKKUraatd’: langs alle faculteiten 

AKKUraatd heeft Polstd in een nieuw jasje gestoken en gaat nu langs alle 

faculteiten met de paal van AKKUraatd om input te verzamelen en dit in 

een tweede ronde door middel van stellingen terug te koppelen. 

Pleekrant vernieuwen 

 Niet alleen is het ontwerp van de Pleekrant helemaal nieuw, ook is er 

sinds dit jaar een Engelse versie voor alle internationale studenten in de 

gangen van Hoogeveldt en Vosseveld. Zo worden ruim 1500 studenten 

maandelijks geïnformeerd over de medezeggenschap. 

 

www.akkuraatd.nl 

akkuraatd@studentenvakbond.nl  

www.facebook.com/akkuraatd 

www.twitter.com/akkuraatd 

http://www.akkuraatd.nl/wi-fi-van-ru-wlan-naar-eduroam-hoe-zit-het-nou/
http://www.akkuraatd.nl/debat-communicatie-op-de-ru-het-verslag/
http://www.akkuraatd.nl/debat
http://www.ans-online.nl/blog/ingezonden-meerkeuzetentamens-pure-gemakzucht
http://www.akkuraatd.nl/over-akkuraatd/activiteiten/schaduwfractie/
http://www.akkuraatd.nl/over-akkuraatd/activiteiten/de-campus-rond-met-akkuraatd-2/
http://www.akkuraatd.nl/pleekrant
http://www.akkuraatd.nl/
mailto:akkuraatd@studentenvakbond.nl
http://www.facebook.com/akkuraatd
http://www.twitter.com/akkuraatd

