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Goed onderwijs staat bij AKKUraatd op één. Wij
vinden dat studenten optimaal en uitdagend
onderwijs verdienen. AKKUraatd hecht waarde aan
de mogelijkheden die de universiteit biedt op het
gebied van verbreding en verdieping en wil dat de
universiteit dit biedt aan alle studenten. Daarom pleit
AKKUraatd ervoor dat het vrijgekomen geld door het
wegvallen van de basisbeurs ten goede komt aan alle
studenten. AKKUraatd staat voor een kwalitatieve
digitale leeromgeving, verbeterde studiefaciliteiten
en kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Daarom pleiten wij voor maatwerk en een persoonlijke
behandeling voor iedere student!

1. Kwalitatieve digitale
leeromgeving
AKKUraatd vindt dat studenten niet beperkt hoeven
te worden tot studeren binnen de muren van de
universiteit. Daarom pleit AKKUraatd voor een
digitale leeromgeving die ook buiten de campus
toegankelijk is. Op deze wijze kunnen studenten zelf
bepalen wanneer, waar en hoe ze studeren. Er zijn
twee concrete punten die dit kunnen bevorderen.

op dit moment echter niet optimaal benut. De RHA
besteedt immers grote bedragen aan een klein aantal
studenten, terwijl een deel van deze uitgaven niet
noodzakelijk is voor de verzorging van hoogwaardig
honoursonderwijs. AKKUraatd wil dan ook dat de
RHA gaat snijden in de uitgaven, en dat de RHA
toegankelijker en betrokkener is voor een breder
spectrum van studenten.
2.1
Kortere honoursprogramma’s
AKKUraatd pleit ervoor om de bestaande meerjarige
programma’s te vervangen door korte, losstaande
projecten. Zo kunnen veel meer studenten dan
voorheen deelnemen en wordt de honourscommunity
opengebroken.
2.2
Gooi de poorten open
De Radboud Honours Academy biedt haar eigen
studenten veel extra mogelijkheden, in de vorm van
aanvullende cursussen, een eigen alumninetwerk,
essaywedstrijden en beurzen. AKKUraatd pleit ervoor
dat de RHA deze mogelijkheden openstelt en actief
onder de aandacht brengt van zoveel mogelijk
studenten.

3. Internationalisering
van het onderwijs:
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1.1
Digitaal kenniscentrum
Allereerst wil AKKUraatd een digitaal kenniscentrum.
In dit kenniscentrum zijn kennisclips beschikbaar
voor alle studenten met informatie over academische
basiskennis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Statistiek
en Academisch Schrijven.

1.2
Toegankelijke cloudservice
Momenteel is het nog erg moeilijk om thuis bij de
bestanden te komen die zijn opgeslagen op de
computers van de universiteit. Daarnaast kunnen via
het huidige systeem van de universiteit geen mappen
en bestanden gedeeld worden, wat handig zou zijn bij
groepsprojecten. Daarom pleit AKKUraatd voor een
cloudservice waarmee studenten veilig en gemakkelijk
buiten de universiteit bij hun bestanden kunnen en
waarmee zij bestanden met studiegenoten kunnen
delen. Dit systeem zou bijvoorbeeld geïntegreerd
kunnen worden met Brightspace (de opvolger van
Blackboard) zodat studenten gemakkelijk bij de
cursusmaterialen kunnen.

2. Honours voor meer
studenten

De Radboud Honours Academy (RHA) heeft veel
potentie om een waardevol onderdeel te zijn van het
onderwijssysteem van de RU. Deze potentie wordt

Faciliteren, niet forceren

De Radboud Universiteit maakt als internationaal
georiënteerde universiteit een groei door. Via
het Erasmusprogramma kiezen steeds meer
studenten om een programma in het buitenland
te volgen. Daarnaast genieten ook steeds meer
buitenlandse studenten hun volledige opleiding
aan onze universiteit. AKKUraatd is van mening dat
internationalisering kracht, maar ook valkuilen met
zich meebrengt. AKKUraatd blijft internationalisering
op de Radboud Universiteit kritisch volgen om te
voorkomen dat Engelstalige studieprogramma’s
leiden tot een afname van de onderwijskwaliteit.
Studentenorganisaties moeten gefaciliteerd worden
wanneer zij willen internationaliseren, in plaats van
dat zij hiertoe worden gedwongen.
3.1
Vertaalcentrum voor docent, student,
vereniging en medezeggenschap
De verdere internationalisering van de universiteit
en het invoeren van meer Engelstalige opleidingen
maakt dat (studie)materialen vertaald moeten
worden door docenten, studenten, verenigingen en
de medezeggenschap. Momenteel is het al mogelijk
om documenten te laten vertalen bij Radboud
in’to Languages. Deze vertaaldiensten zijn echter
voornamelijk gericht op academische teksten.
AKKuraatd pleit daarom voor meer en goedkopere
taaldiensten op de universiteit.

3.2
Gemakkelijker volgen van taalcursussen
AKKUraatd wil de drempel om een taalcursus te
volgen verlagen, zodat studenten beter worden
voorbereid op het academische taalniveau Engels
en studeren in het buitenland. Deze taalcursussen
moeten niet alleen beter beschikbaar zijn, maar ook
goedkoper worden aangeboden.
3.3
Woordenboeken tijdens je tentamen
AKKUraatd ziet de trend dat studies de voertaal
veranderen naar het Engels. Om studenten te
faciliteren bij deze verandering, vindt AKKUraatd
dat studenten tijdens tentamens te allen tijde
over woordenboeken moeten kunnen beschikken.
Toetsing moet immers gedaan worden op inhoud, en
niet op taal.

4. Meer studie- en
groepswerkplekken
Op dit moment zijn er onvoldoende studie- en
groepswerkplekken voor studenten en deze krapte
zal alleen maar verder toenemen door de verdere
groei in studentenaantallen op de Radboud
Universiteit. Daarnaast lijkt dit probleem nog groter te
worden met het gelijktrekken van de roosters tussen
verschillende faculteiten. Daarom wil AKKUraatd dat
op korte termijn meer studie- en groepswerkplekken
worden gerealiseerd.

studieduur van de student, terwijl te hoog beoordelen
gevolgen kan hebben voor het vertrouwen dat de
maatschappij hecht aan bepaalde diploma’s.
AKKUraatd is daarom van mening dat kwalitatief
goede tentamens vanzelfsprekend moeten zijn.
Voor AKKUraatd sluit een goed tentamen aan op
de cursusstof en het niveau. Bovendien dient een
passende tentamenvorm te worden toegepast.
Dat betekent dat een meerkeuzetentamen ook
daadwerkelijk van toegevoegde waarde moet zijn en
niet slechts moet worden gebruikt om de nakijktijd te
verminderen.

7. Meer
studentassistenten
Docenten ervaren een steeds verder toenemende
werkdruk, wat de kwaliteit van het onderwijs niet altijd
ten goede komt. Veel tijd van docenten gaat zitten
in administratieve taken, die niet direct betrekking
hebben op de inhoud van het onderwijs. Daarom
pleit AKKUraatd voor meer studentassistenten, die
het onderwijzend personeel kunnen ondersteunen
bij administratieve zaken. Hierdoor kunnen docenten
meer aandacht besteden aan het onderwijs. Een
bijkomend voordeel is dat studenten zich door het
vervullen van een dergelijke functie verder kunnen
ontwikkelen op academisch gebied.
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8. Iedere student op z’n
5. Leen een laptop op de plek
universiteit
De computers in de bibliotheken zijn vaak bezet, zeker
rondom de tentamenperiodes. Dat kan onhandig
zijn, aangezien je voor bepaalde projecten software
of erg goede laptops nodig hebt om bijvoorbeeld
statistische analyses te kunnen uitvoeren. Ook voor
groepsprojecten kan dit van belang zijn. Daarnaast
is het gemakkelijk dat studenten een laptop
kunnen lenen wanneer zij samenwerken aan een
groepsproject in een ruimte zonder computers. Om
deze problemen op te lossen, ziet AKKUraatd graag
een systeem geïnitieerd worden waar studenten
laptops, opladers en powerbanks kunnen lenen.

6. Doelbewust
tentamineren

Over de volledige breedte van het onderwijs wordt
gediscussieerd over de zin en onzin van toetsing.
Niet zo gek; onze maatschappij hecht ontzettend veel
waarde aan toetsen en beoordelen. Zo kan onterecht
te laag beoordelen direct effect hebben op de

AKKUraatd wil dat iedere student terecht komt op
een opleiding die bij hem of haar past. Een keus voor
een andere opleiding kan, mede door de afschaffing
van de basisbeurs, zowel grote persoonlijke als
financiële gevolgen met zich meebrengen. Met
persoonlijke begeleiding tijdens de studie door onder
andere studieadviseurs en transparante voorlichting
voor aanvang van de studie worden (aankomend)
studenten geholpen bij het maken van hun
studiekeuze. Gelet op de toenemende prestatiedruk
is het van belang dat studenten weten wat ze kunnen
verwachten zodra ze een studie gaan volgen.

8.1
Geen bindend, maar dringend studieadvies
Het huidige BSA doet tekort aan studenten die pas op
latere leeftijd tot bloei komen en werkt berekenend
studeren in de hand. Bovendien wekt het BSA ten
onrechte het idee dat de verantwoordelijkheid van
de universiteit na een negatief advies ophoudt.
Mede dankzij de inzet van AKKUraatd is dit jaar
een onderzoek gestart naar de effectiviteit van het
BSA. AKKUraatd pleit hierbij voor een dringend
studieadvies, in plaats van een bindend studieadvies.
Bovendien wil AKKUraatd dat studenten een betere

begeleiding richting een nieuwe opleiding verdienen.
Dat kan na een dringend advies, maar ook op
aanvraag eerder in het jaar.
8.2
Eerlijke voorlichting voor iedereen
Om iedereen op een juiste plek te krijgen is
transparante voorlichting belangrijk. Bij veel
opleidingen staat de huidige voorlichting, met een
korte vragenlijst en een optioneel gesprek, helaas
nog in de kinderschoenen. Proefstudeerdagen zijn
soms nog verkapte wervingspraatjes, in plaats van
transparante voorlichtingsmomenten.
AKKUraatd ziet daarom graag bij elke opleiding
een matchingsdag die representatief is voor de
opleiding. Op zo’n dag is ruimte voor gesprek met
studieadviseurs en studenten, en kan aandacht
geschonken worden aan de werk- en toetsvormen.
Op deze manier worden de studenten van morgen
geholpen bij het maken van een goede studiekeuze.

Een universiteit zou niet alleen kennisvergaring, maar
ook de persoonlijke ontwikkeling van de student
moeten stimuleren. AKKUraatd wil meer ruimte
voor cultuur en betere faciliteiten. Een universiteit is
immers meer dan alleen de colleges. AKKUraatd wil
dat ook studenten met wie het minder gaat, volop
kunnen genieten van deze faciliteiten. Daarnaast
loopt de universiteit achter op andere universiteiten
op het gebied van diversiteit. Hier moet de universiteit
een inhaalslag op maken. De slogan van de RU is niet
voor niets ‘Change Perspective’. Hier wil AKKUraatd
op in spelen door een studentenleven voor iedereen
te creëren.

1.2
Vanaf het begin naar je zin
Integratie van internationale studenten in het
Nederlandse studentenleven verloopt nog altijd stroef.
Een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond
toonde aan dat deze groep studenten de menging met
hun Nederlandse omgeving gemiddeld beoordeelt
met een 5.5. Op dit moment is elf procent van het
totaal aantal studenten aan de Radboud Universiteit
internationaal. Onder eerstejaarsstudenten is dit
zelfs twintig procent. AKKUraatd vindt dat deze
grote en groeiende groep vanaf het begin van hun
studie de mogelijkheid moet krijgen om betrokken
te worden bij het Nederlandse studentenleven.
Momenteel worden internationale studenten in
aparte, internationale, introductiegroepjes geplaatst,
vaak met een apart programma. AKKUraatd wil dat
elke student de keuze krijgt om deel te nemen aan
een internationaal introductiegroepje. Zo wordt de
integratie bevorderd doordat beide groepen elkaar
leren kennen en contacten opdoen voor de rest van
hun studententijd. De keuze blijft eveneens bestaan
om deel te nemen aan een Nederlandstalig groepje.

2. Beter voorbereid op
de toekomst
Elke student moet toegang krijgen tot dezelfde
faciliteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie.
Momenteel is er op dit gebied namelijk nog veel
te bereiken bij verschillende faculteiten, terwijl
het bij sommigen al in de goede richting gaat.
AKKUraatd pleit voor verschillende mogelijkheden
voor alle studenten zodat zij worden voorzien van
de benodigde hulp bij de overgang van studie
naar carrière. Dit kan zorgen voor een betere
samenwerking tussen de Career Services van de
faculteiten, wat mogelijkheden biedt voor breed
geïnteresseerde studenten. Daarnaast blijkt vaak dat
studenten aan het einde van hun studie nog behoefte
hebben aan loopbaanoriëntatie en praktische zaken
als sollicitatieworkshops. Daarom wil AKKUraatd het
toegankelijk maken voor studenten om een periode
na hun afstuderen aanspraak te mogen maken op de
faciliteiten van de Career Services.

Studenten
leven
1. Toegankelijk
internationaliseren

1.1
Betrokken worden op elk moment
AKKUraatd vindt dat internationals moeten worden
betrokken bij het studentenleven op de universiteit.
Internationals hebben echter een andere verwachting
en behoefte bij verenigingen. Daarom pleit AKKUraatd
voor een centrale plaats waar internationals
bijeen kunnen komen. Momenteel is de Global
Lounge hiervoor aangewezen, maar deze lijkt nog
onvoldoende te worden benut. Daarnaast hebben
verenigingen internationals zeker wat te bieden,
maar beschikken zij niet altijd over de capaciteiten
en/of middelen om ook internationals een plek te
kunnen bieden. AKKUraatd pleit daarom voor betere
facilitering van verenigingen die internationals aan
willen trekken!

3. Onderzoek en
garandeer toegankelijk
onderwijs

De universiteit en de aldaar aangeboden opleidingen
dienen toegankelijk te zijn; studenten moeten
erop kunnen vertrouwen dat ze bij het volgen van
onderwijs of het toetreden tot de universiteit – maar
ook bij deelname aan het studentenleven – niet
worden geconfronteerd met onredelijke obstakels,

veroorzaakt of opgeworpen vanwege hun levensstijl,
levensovertuiging of omstandigheden die buiten hun
controle liggen. Ook dient er op en om de campus de
ruimte worden geboden voor zelfontplooiing.

voorkomen. AKKUraatd ziet graag dat ook op het
FNWI avondmaaltijden worden aangeboden. Zo
kunnen studenten overal met een goedgevulde
maag studeren!

3.1
Onderzoek naar mogelijke drempels
Voor het wegnemen van zulke onevenredige
obstakels ligt een speciale verantwoordelijkheid bij de
universiteit. Om een oplossingsgerichte benadering
te ontwikkelen moeten medewerkers worden
aangesteld of vrijgespeeld, of kan een externe partij
worden ingehuurd; van hen mag worden verwacht
dat zij actief naar belemmeringen en andere
problemen op zoek gaan, daarover op transparante
wijze rapporteren en vervolgens een concreet plan
van aanpak opstellen om deze weg te nemen.

6. Uitbreiding
fietsenstallingen

3.2
Faciliteren van zelfontplooiing
Ook dient de universiteit studenten buiten de
collegebanken tegemoet te komen door hen
handvatten aan te reiken die hun zelfontplooiing
bevorderen. Zo dient zij organisaties en initiatieven
te ondersteunen en waar mogelijk een faciliterende
rol te bieden, bijvoorbeeld door ruimtes voor
bijeenkomsten, trainingen en/of repetities ter
beschikking te stellen.

7. Bereikbare, beschikbare
en toegankelijke
(psychologische)
ondersteuning

4. Meer
privacycoördinatoren
ter bescherming

Veel studenten komen op hun fiets naar de
universiteit. Op dit moment is het op veel plekken
op de campus echter dringen bij de fietsenstallingen.
Daarom pleit AKKUraatd voor een uitbreiding van
de fietsenstallingen. Momenteel is het bijvoorbeeld
altijd druk bij het Erasmusgebouw en blijkt ook de
fietsenstalling van de FNWI te klein.

Er moet een uniform platform komen voor
studieadvies en -begeleiding. Studenten moeten hier
informatie kunnen vinden, maar ook afspraken kunnen
maken met studieadviseurs, studentendecanen en
studentenpsychologen. Studenten moeten hierna de
afspraak online anoniem kunnen evalueren, zodat
duidelijk wordt wat de kwaliteit van de begeleiding is.
AKKUraatd vindt het belangrijk dat deze evaluaties op
transparante en inzichtelijke wijze wordt behandeld
in de medezeggenschap. Dankzij dit platform kunnen
studenten studieadviseurs, studentendecanen en
–psychologen makkelijker vinden. Hierdoor kan
begeleiding voor iedere student beter gestroomlijnd
worden en kunnen studenten kwalitatief hoogstaande
begeleiding krijgen.

studenten
leven
De Radboud Universiteit is verplicht haar privacybeleid
te vernieuwen. AKKUraatd vindt daarom dat de
RU meer nadruk moet leggen op dit proces door
voor versterking te zorgen in de vorm van meer
privacycoördinatoren. Deze coördinatoren moeten er
zijn om studenten en studieverenigingen te helpen te
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving in de vorm
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Op grond van de verordening dient de
RU datalekken te voorkomen. Daarnaast is het
publiceren van lijsten met studentennummers en
studieresultaten dan ook uit den boze.

5. Eetvoorzieningen
langer open

Zou het niet fijn zijn als je overal op de campus na
je college nog iets te eten kan halen? Dit is nog niet
het geval, zo sluit de Refter al om 19:00 en gaat het
Facilitair Bedrijf op FNWI zelfs al om 16:00 dicht.
AKKUraatd pleit daarom voor langere openingstijden
op beide locaties. In de Refter kan dit snel én simpel
worden geregeld door overgebleven maaltijden na
19:00 goedkoper aanbieden. Zo wordt verspilling

8. Erkenning
en stimuleren
ontwikkelingsmogelijkheden

AKKUraatd vindt het belangrijk dat studenten
tijdens hun opleiding de ruimte krijgen om zich
niet alleen op intellectueel gebied, maar ook
ook op persoonlijk gebied te ontwikkelen. De
prestatiedruk is immers hoog, waardoor studenten
zichzelf voorbijlopen en daarmee ook het algemene
studentenwelzijn in gevaar komt. Persoonlijke
ontwikkeling kan gestimuleerd worden in de vorm
van een (buitenlandse) stage (in het buitenland),
een bestuursjaar, vrijwilligerswerk, maar ook door
het volgen van extra cursussen waarbij persoonlijke

ontwikkeling en/of welzijn centraal staat. AKKUraatd
ziet hier graag meer aanbod in en wil voor iedere
student een individueel traject waarbij in overleg met
de universiteit de studiedruk kan worden verlaagd,
en ruimte wordt geboden voor de ambities en het
welzijn van de student. Ontwikkelingsmogelijkheden
worden op de universiteit gestimuleerd door een
financiële vergoeding via het profileringsfonds. Aan
deze regeling kan echter nog een en ander worden
verbeterd. Zo zijn er bijvoorbeeld eisen aan het aantal
studiepunten dat een bestuurder moet halen in het
jaar voorafgaand aan het bestuursjaar. AKKUraatd
denkt dat met deze eisen geen recht wordt gedaan
aan het werk dat een bestuursjaar vergt, en pleit voor
afschaffing van de huidige voorwaarde. De RU zou
juist moeten stimuleren dat studenten activiteiten
naast hun studie ondernemen, en moeten hier dus
meer erkenning voor geven.

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.

vers fruit. In de automaten, bijvoorbeeld, zijn met name
producten met veel suikers verkrijgbaar. Dit heeft een
negatief effect op het leren[qe5] . AKKUraatd wil niet
alleen het huidige aanbod gezonder maken, maar
zou ook graag meer vegetarische en veganistische
producten in het aanbod zien, strijdt AKKUraatd voor
meer vegetarische en veganistische producten op de
universiteit omdat dit aanbod niet toereikend is.
2.2
Een eerlijk aanbod
De universiteit geeft relatief weinig informatie over
de gerechten die zij serveert. Voor studenten met een
allergie is dit jammer en in sommige gevallen zelfs
gevaarlijk. AKKUraatd staat voor een veilig en inclusief
beleid, waarbij op zijn minst de allergenen vermeld
worden bij de gerechten (gluten, lactose, noten),
zodat elke student van de restauratieve diensten
gebruik kan maken. Tevens wil AKKUraatd dat bij
elk product wordt aangegeven of het biologisch
geproduceerd is.

3. Kies duurzaam, krijg
korting!
Dagelijks worden op de campus ontzettend veel
plastic en papieren bekertjes gebruikt voor de
consumptie van warme dranken. AKKUraatd heeft
een aantal jaar geleden de duurzame en herbruikbare
ZamZambeker geïntroduceerd, waarmee je bij een
aantal horecapunten op de campus 5 cent korting
op je warme drank krijgt. Dit vindt AKKUraatd echter
niet voldoende. AKKUraatd maakt zich daarom hard
voor gratis koffie en thee op vertoon van een mok,
thermofles of ZamZambeker van de RU. Wij willen
dat de universiteit deze mokken, thermoflessen en
ZamZambekers gaat verkopen waardoor studenten
worden gestimuleerd om papier- en plastic afval te
verminderen.

Duurzaamheid

1. Meer watertappunten

AKKUraatd wil studenten helpen bij het verminderen
van hun plastic voetafdruk. Daarom pleit AKKUraatd
voor meer watertappunten op de campus waar
herbruikbare flesjes kunnen worden hervuld. Er
zijn al een aantal van deze punten aanwezig op de
campus, maar dit is volgens AKKUraatd niet genoeg.
AKKUraatd wil daarnaast dat duurzame bekers en
flesjes wijd verkrijgbaar zijn op de campus.

2. Breed en (h)eerlijk

2.1
Een gezonder aanbod
Op dit moment is het eenvoudiger om ongezond
voedsel te kopen dan een gezond alternatief, zoals

4. Overal
afvalscheiding:
universiteitsbrede
regeling

Afvalscheiding is een van de simpelste acties om het
milieu een handje te helpen. AKKUraatd wil daarom
dat afval overal op de campus gescheiden kan worden
weggegooid.

5. Verduurzaming RUevenementen
Bij evenementen van onze universiteit valt op
het gebied van duurzaamheid nog het nodige te
winnen. Daarom moet de universiteit op dit vlak
een voorbeeldfunctie voor de gehele Nijmeegse
studentengemeenschap zijn. AKKUraatd zou dan ook
graag zien dat de evenementen van de universiteit
verduurzaamd worden. Denk hierbij aan biologisch
afbreekbare borden en bekers met statiegeld tijdens
Radboud Rocks of de introductie.

6. Maximaal digitaal
onderwijsmateriaal
Door onderwijsmaterialen digitaal aan te bieden,
kunnen studenten zelf kiezen of zij een papieren
reader kopen of de cursusstof bijvoorbeeld op een
tablet of laptop willen gebruiken. Op deze manier
is de student niet langer verplicht om hardcopyexemplaren aan te schaffen, die meestal slechts één
keer worden gebruikt. Ook zet AKKUraatd in op
het uitsluitend digitaal inleveren en archiveren van
essays, papers en andere opdrachten.

zitten. Dit kan in verschillende vormen, in zowel
online en offline panels. Zo krijgt iedere student de
kans om directe input te leveren op het beleid van
de universiteit en kan iedereen bijdragen aan een
mooiere en betere universiteit.

2. Student-lid
Examencommissie
In de examencommissies van de RU is uitsluitend
plaats voor docenten en onderwijsondersteunende
personeelsleden.
Studenten
zijn
dus
niet
vertegenwoordigd binnen de examencommissie.
Hierdoor ontbreekt het perspectief van de student
als het gaat om beslissingen omtrent onderwijs en
tentaminering. AKKUraatd vindt dit problematisch
en pleit voor toevoeging van een studentlid (of
studentleden) aan de examencommissie. Op deze
manier komt de examencommissie tot een beter
afgewogen oordeel.

3. Student-lid in het
college van bestuur

Sterke
medezeggenschap
Voor de organisatie van goed onderwijs is
medezeggenschap van cruciaal belang. 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 studentpanels, een studentlid in college van bestuur en de examencommissies,
een gelijke stem voor student en docent en betere
facilitering en waardering voor de medezeggenschap.

1. Studentpanels:
inspraak voor iedere
student

Beleidskeuzes treffen iedere student. Daarom vindt
AKKUraatd dat er directe inspraak moet zijn voor
studenten die niet 24/7 met hun neus in de dossiers

AKKUraatd is van mening dat een student-lid in
het college van bestuur zorgt voor een sterkere
band tussen de studenten en bestuurders van onze
universiteit. Op deze manier is het college van bestuur
tijdig op de hoogte van het perspectief van de student
en kan de visie van studenten in een vroegtijdig
stadium worden verwerkt in het beleid. Bovendien
kunnen de Universitaire Studentenraad en andere
medezeggenschapsorganen op deze manier beter op
de hoogte gehouden worden van wat er speelt binnen
de bestuurlijke organen. Dit is al het geval bij het
RadboudUMC. De studentassessor van de medische
faculteit neemt daar namelijk al zitting in de Raad van
Bestuur van het RadboudUMC en staat als voorbeeld
voor de effectiviteit van een student-lid in een
besturend orgaan. De studentassessor kan besluiten
die hogerop worden gemaakt direct terugkoppelen
aan studenten en studentenorganisaties op deze
faculteit. Tevens kunnen zij via de studentassessor
hun stem laten horen binnen de Raad van Bestuur.

4. Gelijke stem voor
student en docent

In sommige medezeggenschapsorganen hebben
docenten nog steeds een zwaarder tellende stem dan
studenten, bijvoorbeeld in de FSR. AKKUraatd vindt
dit onacceptabel, omdat onderwijs van twee kanten
komt. Optimaal beleid wordt enkel bereikt als de stem
van studenten net zo zwaar weegt als de stem van

docenten. Daarom pleit AKKUraatd voor een 50/50
stemverdeling in alle medezeggenschapsorganen.

5. Meer waardering
voor OLC-leden
Een
van
de
meest
belangrijke
organen
binnen de universiteit voor studenten zijn de
opleidingscommissies (OLC’s). Zij adviseren namelijk
het (faculteits)bestuur met betrekking tot onderwijs.
Er is echter maar weinig erkenning voor de OLC en
hun inspanning wordt maar minimaal beloond. De
OLC verdient meer bekendheid onder studenten op
de universiteit. Dat is niet alleen in het belang van
studenten zelf, maar ook zeker in het belang voor de
universiteit. Naar onze mening is hier een hoop ruimte
voor verbetering in de vorm van meer bekendheid
en een betere beloning voor de inspanning die door
OLC-leden wordt geleverd. Hierbij kan onder andere
gedacht worden aan een hogere compensatie voor
OLC-leden.
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6. Taalkundige
hulp voor de
medezeggenschap

AKKUraatd vindt dat alle studenten moeten worden
betrokken bij de medezeggenschap, zo ook
internationale studenten. Dit vergt veranderingen bij
de medezeggenschapsorganen, aangezien stukken
en dossiers moeten worden vertaald naar het Engels.
Daarom pleit AKKUraatd voor taalhulp voor de
medezeggenschap. Deze taalhulp kan voor meer
worden ingeschakeld dan enkel het vertalen van
stukken en dossiers. Het kan ook handvatten bieden
voor het creëren van een inclusief platform, waarin
taal geen barrière meer vormt.
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