raatd

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”										

Weer een nieuwe Pleekrant! Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Pleekrant

De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar AKKUraatd 15/16: Jos Bakker, Joëlla Bomgaars, Funs Elbersen, Michelle Everard, Maarten Heinemann, Bart Steeman en Renske Willems

Nog last van een aanhoudende winterdip?
Sta wat vaker op van je luie stoel en ga buiten even een blokje om. Frisse lucht en wat
zonlicht doen veel goeds!

Goede raatd!

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

Je loopt buiten op straat, je hebt geen muts
of kap op je hoofd. Je hebt ook geen paraplu of iets anders boven je hoofd.
Toch word je niet nat.
Hoe is dat mogelijk?

Online

AKKUraatdsel!?

De Universitaire Studentenraad spant
een geschil aan tegen het College van
bestuur!
Al eerder lazen jullie in de Pleekrant over de soap rond de verhoging van de norm voor het Bindend Studieadvies. Vroeger
moesten studenten 39-42 ECT halen voor hun BSA, maar in
september verhoogde het College van Bestuur (CvB) dit naar
42-45 ECT. Dit deed het bestuur niet zomaar. O nee, ze deden
het via een bindende richtlijn. Studenten en medewerkers in

de medezeggenschap hadden het nakijken. De Universitaire
Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad (OR) laten het
daar niet bij zitten! Daarom hebben zij een geschil aangespannen tegen het CvB. Wij wachten het geschil met spanning af en
houden jullie op de hoogte!

Fractieleden vertellen over hun werk in de Universitaire Studentenraad (USR)
Op welk wapenfeit van het afgelopen jaar ben jij het meest trots?
Michelle: Het feit dat het digitaal inschrijven bij studieadviseurs steeds meer geïmplementeerd wordt. Bij
Rechten en Letteren kon het al, maar nu hebben we gehoord dat het bij FSW en FNWI ook al ingevoerd wordt.
Het is ontzettend mooi om te zien dat een goed concept op bepaalde faculteiten doorgetrokken wordt naar de
rest van de universiteit. We blijven ons ervoor inzetten dat binnenkort elke faculteit de student de kans biedt
om zich via een online inschrijfformulier in te kunnen schrijven voor een afspraak met zijn of haar studieadviseur. Daarnaast ben ik trots op onze USR dat we ons keihard blijven inzetten tegen de bindende richtlijn
betreft de BSA. We gaan nu een geschil aan als eerste USR ooit, dus dat wordt nog heel spannend.
Wat hoop ik in de komende maanden nog te bereiken?
Maarten: Momenteel zet ik mij in voor de actieve studenten. De groep studenten die ervoor kiest om hun kop
boven het maaiveld uit te steken door bijvoorbeeld een bestuursjaar te gaan doen, een onderneming beginnen,
aan topsport doen of uitblinken in de kunsten. Deze groep mensen laat zien dat studeren meer kan zijn dan
alleen in de boeken zitten en veelal verrijken zij de belevingswereld van de andere studenten. Zij vormen een
inspiratie voor andere studenten en zijn daarmee van onschatbare waarde. Deze groep kan ook de nodige ondersteuning gebruiken vanuit de universiteit. Graag wil ik, samen met de werkgroep, een structurele bijdrage
zien te leveren voor die studenten.
Hoe bevalt het nou in die Universitaire Studentenraad?
Funs: Het bevalt mij nog steeds goed! De combinatie van
lobby achter de schermen en debat in de openbare vergaderingen is echt iets voor mij. Op deze manier kan je heel
zichtbaar op komen voor studenten en toch ook onzichtbaar
praktische dingen regelen. Daarnaast ben ik erg blij dat wij
zo’n gezellige USR hebben dit jaar. Er wordt veel gelachen,
lekker gegeten en dat houdt de sfeer goed.

Wil je nog meer weten over de werkzaamheden van onze drie USR-leden?
Check dan www.akkuraatd.nl!

Vul de Sudoku om de beurt
in met je ganggenoten!

