Verantwoording
Tienpuntenlijst 2014-2015
#1. De campus als jouw ideale werkplek
• Samen met de USR heeft asap ervoor gezorgd dat er ruim 300 werkplekken
bijkomen in de Universiteitsbibliotheek
• Fractielid Roel heeft samen met het UVB voor 25 extra groepswerkplekken in
TvA 2 gezorgd
• asap heeft gepleit voor tijdsloten op computers en laptopsloten, dit zal worden
meegenomen in de verbouwing van de UB
• Fractielid Jacqueline heeft de eerste aanzet geleverd voor het houden van de
eerste Campusnacht, een nacht die in het teken staat van het langer openstellen
van gebouwen
Op dit punt hebben we in de USR heel veel stappen kunnen zetten. Allereerst wordt
komende zomer de Universiteitsbibliotheek verbouwd, waardoor er ruim 300 extra
werkplekken bij komen. Ook zijn er, door veel gesprekken van fractielid Roel met het
Universitair Vastgoedbedrijf, in de Thomas van Aquinostraat 2 25 extra
groepswerkplekken voor 2-8 personen gerealiseerd.
Naast deze fysieke realisatie van extra werkplekken, is er gezorgd voor een
makkelijker reserveringssysteem voor de verschillende werkplekken. Ook is er op
aandringen van de USR een pilot gestart met oplaadstations, zodat je makkelijk je
smartphone op kunt laden wanneer je zonder oplader op de universiteit bent.
Met de USR heeft de fractie van asap een bijdrage geleverd aan de actie tegen
diefstallen in de bibliotheken. Hierdoor kwam er aandacht voor een belangrijk
probleem, namelijk dat laptops en andere waardevolle spullen gestolen werden van
werkplekken.
Fractielid Jacqueline heeft hiernaast nog vragen gesteld over de invoering van
tijdsloten op elke computer, zodat een computer niet uren bezet kan worden gehouden
terwijl die niet wordt gebruikt. De eerste gesprekken hiervoor met de UB zijn gevoerd.
Ook heeft ze samen met fractielid Roel nog vragen gesteld over laptopsloten en
kluisjes.
Fractielid Roel heeft daarnaast in de klankbordgroep van de UB plaatsgenomen, waar
hij ook de aandacht heeft gevestigd op de tijdsloten, maar ook op laptopsloten en
kluisjes. Deze zaken zullen meegenomen worden in de verbouwing van de UB. Bij de
stuurgroep Verbouwing UB hebben fractieleden Lucas en Roel gewezen op eventuele
problemen bij de verbouwing.
#2. Gemakkelijker studeren aan andere faculteiten
• Fractielid Jacqueline heeft met de USR een notitie geschreven over flexibel
studeren, waarin wordt gepleit voor het afschaffen aanwezigheidsplicht en een
betere invulling van vrije ruimte
• Fractielid Mark heeft met de USR het verdere implementeren van weblectures
bepleit, zodat het onderwijs nog flexibeler te volgen wordt

• asap is bezig met een onderzoek naar het uniformeren van studiepunten op de
verschillende faculteiten
In de USR-werkgroep Flexibel Studeren heeftfractielid Jacqueline geschreven aan de
notitie Op weg naar Modern en Flexibel Onderwijs waarin gepleit wordt voor een
vergroting van de vrije ruimte en het vrijroosteren van een mobility window bij alle
studies, zodat studenten gemakkelijker aan andere faculteiten en universiteitenkunnen
studeren. Een inventarisatie van de huidige mogelijkheden is via de studieadviseurs
gedaan en in de notitie wordt gepleit voor een uitbreiding van die mogelijkheden door
bijvoorbeeld het afschaffen van de aanwezigheidsplicht, het vergroten van de vrije
ruimte bij studies die dat nog weinig hebben en het creëren van ruimte om minoren te
kunnen doen. Ook wordt gepleit voor het aanbieden van zowel verdiepende als
verbredende minoren bij alle opleidingen, zodat andere faculteiten toegankelijker
worden voor studenten. De USR-werkgroep Campus- en Informatievoorzieningen,
waarin Roel (als voorzitter) en Lucas zitten, is bezig met de informatie over deze
minoren, zodat deze voor iedereen vindbaar en duidelijk zijn.
De USR-werkgroep Digitalisering, waar Mark in zat, heeft als eindproduct een notitie
geleverd waarin gepleit werd voor het verder uitrollen van de weblectures: het filmen
van colleges waardoor studenten deze op een ander moment (nog eens) kunnen
bekijken. Dit zorgt ervoor dat studenten hun onderwijs meer op eigen manier en op een
moment van eigen voorkeur kunnen volgen en vergroot de flexibiliteit van het
onderwijs. Studenten kunnen dankzij deze weblectures, in geval van overlappende
roostering, ook gemakkelijker colleges van andere faculteiten naast hun eigen
opleiding volgen.
Daarnaast is de sectie Medezeggenschap van asap hard aan de slag gegaan om te
inventariseren hoeveel studiepunten er per vak te verdienen zijn op de universiteit. Een
enorme diversiteit blijkt er te bestaan, waardoor het volgen van vakken aan andere
faculteiten problematisch kan worden. asap is op dit moment na aan het kijken hoe dat
op andere universiteiten gaat en een voorstel te schrijven om dit te uniformeren.
#3. Binnen 2 jaar Engels van docenten op niveau
• Fractielid Jacqueline heeft een ingezonden brief geschreven over het
weinig ambitieuze Taalbeleid fase II
• Naar aanleiding van de rondvraag over deze brief van fractielid
Jacqueline aan het college van bestuur gaat er in het college van
decanen opnieuw gesproken worden over het taalbeleid
• Er is een werkgroep opgericht van de USR en de ondernemingsraad over
internationalisering, waarbij het internationaliseringsbeleid van de
universiteit gemonitord wordt.
Het door het college van bestuur ingevoerde Taalbeleid Fase II was, wat asap betreft,
veel te weinig ambitieus en efficiënt. Daarom heeft Jacqueline namens de fractie een
opiniestuk in Vox geschreven met daarin de oproep aan het college van bestuur om
meer ambitie te laten zien: volgens asap zijn de plannen van Taalbeleid Fase II niet
voldoende stimulans voor de medewerkers van de RU om hun Engels te verbeteren. In
antwoord op de rondvraag die daarover in de 101e GV door Jacqueline gesteld is,

gaf het college van bestuur aan dat ze de mogelijkheden voor extra stimulans,
bijvoorbeeld door extra tijd en geld vrij te maken voor medewerkers bij faculteiten,
extra onder de aandacht gaat brengen bij het college van decanen en de GVwerkgroep Internationalisering.
#4. Betaalbare fietsenmaker op de campus
• Fractielid Roel heeft uitgezocht wie verantwoordelijk is voor de fietsenmaker en
is namens de USR in gesprek om te kijken of de fietsenmaker mogelijk gemaakt
kan worden
Dit zeer belangrijke en concrete punt hebben we als fractie meteen ingebracht in de
USR om grote stappen te kunnen zetten. Helaas bleef lang onduidelijk wie er
verantwoordelijk is voor de fietsenmaker op de campus en wie er verantwoordelijk was
voor de vorige fietsenmaker. Uiteindelijk bleek dat we bij het Universitair
Vastgoedbedrijf moesten zijn. Fractielid Roel is in gesprek gegaan met de adjunctdirecteur van het vastgoedbedrijf. Deze gaf aan dat de fietsenmaker die op de
Medische faculteit zit een dependance wil openen onder het Gymnasion. De
gesprekken hierover lopen al. De oude situatie komt niet meer terug, aangezien de
overheid sociale werkvoorziening niet meer financiert en de vorige fietsenmaker
bestond uit mensen die via sociale werkvoorziening in dienst waren. Er zal dus een
commerciële partner gezocht moeten worden. Uit dit gesprek bleek dat het wel
degelijk mogelijk is om een goedkopere fietsenmaker te hebben, dan moet het college
van bestuur echter wel geld vrijmaken zodat er een lagere huurprijs kan zijn voor deze
fietsenmaker. Dan hoeft de huidige hoge prijs niet doorberekend te worden en kan de
fietsenmaker dus goedkoper zijn diensten aanbieden. Hierover gaan vragen gesteld
worden aan het college van bestuur, zodat deze betaalbare fietsenmaker er toch kan
komen!
#5. Zonder vertraging naar het buitenland
• De USR-werkgroep flexibel studeren pleit voor mobility windows op elke
faculteit
• Fractielid Jacqueline heeft meegeschreven aan de notitie Op weg naar Modern
en Flexibel Onderwijs, die besproken gaat worden met het college van bestuur
Ook voor dit punt is de USR-werkgroep Flexibel Studeren, waar fractielid Jacqueline
in zit, hard bezig geweest. Door in de notitie Op weg naar Modern en Flexibel
Onderwijs te pleiten voor het ruimte maken in de roosters van bepaalde kwartalen of
semesters, is geprobeerd ervoor te zorgen dat meer studenten zonder studievertraging
op te lopen naar het buitenland kunnen gaan. Omdat het mobility window nog steeds
niet bij elke opleiding doorgevoerd is, wordt het college van bestuur hiermee aan het
nadenken gezet over het feit dat er wel voor internationalisering gepleit wordt, maar
dat er nog veel te weinig naar gehandeld wordt. Ook is er in de notitie van de
werkgroep Flexibel studeren gepleit voor het gebruiken van digitale middelen zodat
ook in het buitenland eventueel (her)tentamens en colleges gedaan kunnen worden.

#6. Gebruik de kennis van studenten
• Fractieleden Mark en Lucas zijn in gesprek met de projectleider van de
werkgroep Valorisatie, om te benadrukken dat studenten een grote rol hierin
kunnen spelen
• asap heeft een brief geschreven aan het college van bestuur om te pleiten voor
elektronische cursusevaluaties en een pop-up zodat studenten deze invullen
• Fractielid Jacqueline heeft als aanjager van de werkgroep Scholing
Medezeggenschap het programma van de scholingsdag volledig aangepakt.
• Op initiatief van asap is er een medezeggenschapsforum opgezet, waardoor
de verschillende medezeggenschapsonderdelen beter samen kunnen werken
• asap heeft post-it-acties gehouden op elke faculteit
Ter bevordering van het gebruik van de kennis van studenten is er een brief
geschreven aan het college van bestuur waarin wordt gepleit voor elektronische
cursusevaluaties. Studenten krijgen, wanneer zij de evaluatie nog niet hebben ingevuld,
een pop-up wanneer ze de portal openen met daarin het bericht dat ze de evaluatie
nog moeten invullen. In Tilburg en Amsterdam is gebleken dat dit leidt tot een grotere
respons en zo kan dus beter gebruik worden gemaakt van de kritische blik van
studenten .
De werkgroep Scholing Medezeggenschap in de USR, met aanjager Jacqueline van
asap, heeft geïnventariseerd wat er beter kan aan de scholingsdag van de
medezeggenschap en op basis daarvan een compleet nieuw programma opgesteld. Zo
worden studenten beter voorbereid op een jaar medezeggenschap en kunnen zij beter
bijdragen aan het onderwijs van de verschillende faculteiten en opleidingen.
Daarnaast hebben Lucas en Mark in de notitie van de GV-werkgroep
Arbeidsmarktoriëntatie en Alumnibeleid benadrukt dat op deze beide gebieden er
meer samenwerking moet plaatsvinden met studieverengingen, om zo meer input van
studenten te krijgen over de noodzaak en de invulling van een goed traject van
arbeidsmarktoriëntatie op elke faculteit. Ook worden via de studieverenigingen de
contacten met de alumni het snelst gelegd, dus zij kunnen ook hierbij een grote rol
spelen.
Ook is er op aandringen van asap een medezeggenschapsforum gekomen. Op
Facebook is een groep aangemaakt waar alle leden van OLC’s, FSR’en en de USR op
laagdrempelige wijze contact met elkaar kunnen opnemen en vragen kunnen stellen
over bepaalde problemen. Een gemakkelijke en handige manier om informatie uit te
wisselen en input te vragen en geven!
Ten slotte heeft asap op iedere faculteit afgelopen jaar een post-it-actie gehouden om
de input van studenten te verzamelen over eventuele verbeterpunten van hun faculteit.
Deze input is direct verwerkt (voor zover dat kon) en anders meegenomen en ter
sprake gebracht bij de relevante instanties.

#7. De RU moet digitaal meegaan met haar tijd
• Fractielid Mark heeft zitting genomen in de USR-werkgroep Digitalisering en
heeft een visiedocument geschreven over hoe de universiteit om moet gaan met
de verdere digitalisering van onderwijs
• asap heeft een opiniestuk geschreven in ANS over de kansen die de universiteit
laat liggen wat betreft digitalisering
• In de notitie Op weg naar Modern en Flexibel Onderwijs, waaraan fractielid
Jacqueline heeft meegeschreven, wordt gepleit voor betere inzet van digitale
middelen voor flexibilisering van het onderwijs.
• asap heeft een brief geschreven aan het college van bestuur waarin gepleit
wordt voor een nieuw, digitaal systeem voor cursusevaluaties
• Lucas is in gesprek getreden met Dienst Studentenzaken om te kijken hoe hun
website verbeterd kan worden
asap is van mening dat digitale middelen een grote bijdrage kunnen leveren aan de
universiteit. Niet alleen de manier waarop studenten onderwijs krijgen, maar ook de
faciliteiten die zij daarvoor aangereikt krijgen en de manier waarop de universiteit
met studenten communiceert kan worden verbeterd door digitale middelen goed in te
zetten.
Om dit te realiseren, heeft Mark dit jaar zitting genomen in de USR-werkgroep
Digitalisering en de nieuw opgerichte GV-commissie ICT. Vanuit de werkgroep
Digitalisering is de notitie ‘Digitale middelen in 2025’ gelanceerd waarin een visie op
digitale middelen in het onderwijs uiteen wordt gezet, onder andere geschreven door
Mark. Deze notitie is uitgebreid besproken met het college van bestuur, zowel in de
GV als informeel.
Ook heeft de sectie Medezeggenschap van asap, waar onder andere fractieleden
Roel en Lucas in zitten, aan het begin van het jaar een opinieartikel geschreven over de
kansen die de universiteit laat liggen als het gaat om digitale middelen. In dat artikel
is het College van Bestuur opgeroepen om hieraan gehoor te geven.
De fractie heeft in maart een brief gestuurd aan het college van bestuur, waarin zij
pleit voor een nieuw, digitaal systeem voor cursusevaluaties. Deze brief is goed
ontvangen door het college, de fractie gaat hier verder over in gesprek met de
desbetreffende afdeling zodat dit zo snel mogelijk geïmplementeerd kan worden.
Daarnaast is Lucas samen met Rosan (CHECK) in gesprek getreden met Dienst
Studentenzaken om hun nieuwe website door te spreken en aan te geven waar nog
verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.
#8. Geef de actieve student meer ruimte
• Fractieleden Jacqueline en Lucas hebben zitting genomen in de werkgroep
Actief Studentenleven van de USR. Deze werkgroep heeft twee notities
afgeleverd op basis van enquêtes onder medezeggenschappers,
studentbestuurders, topsporters en culturele toptalenten om het actief
studentenleven verder te stimuleren en ondersteunen

• asap heeft een opiniestuk geschreven waarin het college van bestuur werd
opgeroepen om in het Strategisch Plan meer aandacht te schenken aan de
actieve student
• De USR heeft een brief gestuurd aan het college van bestuur over de gevolgen
van het leenstelsel voor de actieve student
In dit kader heeft de USR de werkgroep Actief Studentenleven (WAS) opgericht, met
Jacqueline en Lucas namens asap in de gelederen. Deze zijn hierin bijzonder actief
geweest getuige de twee notities die zij hebben afgeleverd. In de eerste notitie
worden aanbevelingen gedaan, op basis van enquêtes onder (oud)medezeggenschappers en (oud-)bestuurders en gesprekken met studieverenigingen,
om te zorgen voor een betere ondersteuning voor deze groepen studenten. Zaken als
informatievoorziening kunnen vlug geregeld worden, andere punten zoals versoepelde
aanwezigheidsplicht, meer bestuurskamers en fatsoenlijke ICT-voorzieningen worden
binnenkort besproken met het college van bestuur. Voor topsporters en culturele
toptalenten zijn in de tweede notitie aanbevelingen gedaan, die met name gericht zijn
op de informatievoorzieningen voor deze groep.
Tevens heeft asap een artikel geschreven waarin het college van bestuur werd
opgeroepen om in het Strategisch Plan meer aandacht te schenken aan de actieve
studenten. Dit is in de overlegvergadering met het college van bestuur besproken en dit
is opgenomen in het Strategisch Plan.
Daarnaast heeft de USR een brief gestuurd aan het college van bestuur die is
opgesteld door Mark. In deze brief worden de gevolgen van het leenstelsel uitvoerig
besproken en wordt gepleit voor een flexibelere manier van studeren. Daarnaast
wordt er nadruk gelegd op de eventuele nadelige gevolgen voor het actief
studentenleven, waardoor het extra nodig is om de groep actieve studenten te
ondersteunen.
Jacqueline heeft als voorzitter van de USR-werkgroep Algemeen FOndS uitgezocht
welke punten er aan de Regeling FOndS, waaruit onder andere geput wordt voor de
financiële vergoedingen voor studentbestuurders en –medezeggenschappers,
verbeterd kunnen worden. In 2016 zal de Regeling opnieuw vastgesteld moeten
worden door de volgende USR en is er dus ruimte voor verandering en verbetering.
Om te zorgen dat de volgende USR goed beslagen ten ijs komt, is de huidige USR
begonnen met het nodige uitzoekwerk zodat actieve studenten na volgend jaar nog
beter ondersteund kunnen worden.
#9. Stel readers digitaal beschikbaar
• Fractieleden Jacqueline en Mark zijn bezig met het voeren van gesprekken over
het verder digitaliseren van digitale readers
• In de USR-notitie digitalisering wordt al gesproken over digitale readers, het
college van bestuur heeft deze notitie onderschreven
Zoals ook in punt 7 naar voren kwam denkt asap dat er kansen liggen bij de
digitalisering van de universiteit. Concreet zou dit op verschillende manieren uitgewerkt
kunnen worden en het digitaal aanbieden van readers is er daar één van. Door

readers digitaal aan te bieden worden deze goedkoper, wordt er gebruikersgemak
geboden en wordt er geen papier verspild.
Fractieleden Jacqueline en Mark hebben zich met dit punt beziggehouden. Het streven
naar digitale readers is verwerkt in de notitie ‘Digitale Middelen in 2025’ en
Jacqueline en Mark doen op dit moment onderzoek naar de auteursrechtelijke kant van
de zaak. In elk geval is vastgesteld dat de technische mogelijkheden er zijn.
#10. Bescherm het academisch klimaat
• Fractielid Mark heeft namens de USR een brief geschreven over het
studievoorschot
• Fractieleden Jacqueline en Mark nemen zitting in de werkgroep
Onderwijskwaliteit, waarvan Jacqueline als voorzitter
• asap heeft een opiniestuk geschreven over een studenttoehoorder in het college
van bestuur en heeft zich gemengd in de debatten rondom De Nieuwe
Universiteit Nijmegen
Goed onderwijs en onderzoek is een kerntaak van de universiteit en daar past een
academische houding van zowel universiteit als student bij. Verweving van onderwijs en
onderzoek, kwalitatief goede toetsing en het verdwijnen van aanwezigheidsplicht en
rendementsdenken zijn volgens asap van groot belang om het academisch klimaat op
de universiteit te waarborgen.
Dit jaar heeft asap op verschillende manieren geprobeerd het academisch klimaat op
de universiteit te beschermen. Zo heeft Mark geschreven aan de brief die de USR dit
jaar aan het college van bestuur heeft gestuurd met betrekking tot het studievoorschot,
waarin zij werden gewezen op de gevolgen die het studievoorschot kan hebben op
onder andere het academisch klimaat.
Fractielid Jacqueline heeft in de werkgroep flexibel studeren gepleit voor meer
vrijheid en minder aanwezigheidsplicht,
Ook namen Jacqueline en Mark zitting in de GV-werkgroep Onderwijskwaliteit, waar
zij hebben gekeken naar onder andere de aansluiting tussen VWO en WO,
cursusevaluaties en de evaluatie van onderwijsintensivering.
Voorts heeft Mark samen met Jacqueline, namens de USR, de onderhandelingen
gevoerd met het college van bestuur over de nieuwe vorm van de judicia.
Daarnaast heeft Mark meegeschreven aan de brief de USR dit jaar heeft gestuurd
naar het college van bestuur, naar aanleiding van de invoering van het
studievoorschot. Hierin wordt ook gepleit voor het afschaffen van dubbele
rendementsmaatregelen.
Tot slot heeft de fractie dit jaar een opinieartikel geschreven over een studenttoehoorder in het college van bestuur en deelgenomen aan het publiek debat met De
Nieuwe Universiteit Nijmegen.

# Overig
Fietslampjes: asap heeft zich dit jaar hard gemaakt voor fietslampjes op de campus.
Tijdens een van de post-it-acties kwam naar voren dat studenten behoefte hebben aan
fietslampjes, zeker in de donkere wintermaanden. Lucas is daarmee aan de slag
gegaan en na een aantal maanden was de kogel door de kerk: op de campusshop zijn
nu fietslampjes te koop voor het luttele bedrag van €2,-. Daarnaast zullen de lampjes
vanaf de herfst van 2015 op meerdere plekken op de campus te koop worden
aangeboden.
asap heeft navraag gedaan bij het Universitair Vastgoedbedrijf of het aantal
stopcontacten vermeerderd kan worden in de collegezalen. Dit is uiteindelijk door de
USR gevraagd aan het college van bestuur en we hebben de toezegging gehad dat
er een plan komt voor stopcontacten.
Fractielid Jacqueline heeft met het Universitair Vastgoedbedrijf gesprekken gehad
over het gebruik van groene stroom op de campus. Ook is er aandacht gevraagd voor
de uitbreiding van duurzaamheidsdenken op de campus. Er is onder meer nagevraagd
hoe het staat met afvalscheiding op de campus, hierover heeft het vastgoedbedrijf
gezegd dat ze een pilot gaan starten met meer en betere afvalstations.
Alumnibeleid en Arbeidsmarktoriëntatie: in deze GV-werkgroep hebben Mark en Lucas
(voorzitter) zich druk bezig gehouden met deze beide onderwerpen. Na gesprekken
met career en alumni officers op alle faculteiten en de centrale verantwoordelijken is
er een notitie opgesteld met aanbevelingen. Hierin staan voorstellen om het centrale
beleid te verbeteren, met name met het oog op alumni buiten de regio Nijmegen, en
wordt een ideale facultaire career/alumni office geschetst. Daarnaast is gepleit voor
snuffeldagen voor studenten. Studenten die nog niet weten waar zij precies willen gaan
werken, kunnen dan een dag meelopen bij een alumnus om zo te kijken of dat beroep
of die sector hem aanspreekt.
Binnen de USR is in de werkgroep Campus- en Informatievoorzieningen het plan
opgevat de informatievoorzieningen te verbeteren. Daartoe stelde de werkgroep, met
Lucas en voorzitter Roel namens asap daarin zitting nemend, zich ten doel te
inventariseren wat studenten precies willen weten en op welke wijze ze hierover
geïnformeerd willen worden. Na een gesprek met het hoofd van Dienst Marketing en
Communicatie bleek dat daar reeds door een studente in opdracht van de universiteit
onderzoek naar wordt gedaan. Hierover houden wij de vinger aan de pols!
asap heeft meegewerkt aan de organisatie van de Wat Zijn de Plannen?-week. In
deze week stond de informatievoorziening over het leenstelsel aan de studenten
centraal. Er zijn collegepraatjes gehouden en flyers uitgedeeld om de studenten
bewust te maken van de aanstaande maatregelen.
Fractielid Roel heeft samen met de assessor van de Medische Faculteit gesprekken
gevoerd met het Universitair Vastgoedbedrijf en de gemeente over fietsveiligheid.
Hierbij werd specifiek aandacht geschonken aan de rotonde bij het Erasmusgebouw,
de uitritten bij het Radboudumc en de oversteek bij de Kapittelweg. Deze knelpunten
liggen op dit moment bij de gemeente en er worden vervolggesprekken gepland om
deze zaken te verbeteren.

Bijlage: Wat zijn de werkzaamheden van de fractie?
Mark
Voorzitter Universitaire Studentenraad
GV-commissie Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening 1
GV-commissie Financiën Investeringen, Nieuwbouw
GV-werkgroep Arbeidsmarkt en Alumni
GV-werkgroep Onderwijskwaliteit
USR-werkgroep Digitalisering
USR-werkgroep Hart voor de Student
Klankbordgroep Studentcommunicatie
Jacqueline
GV-commissie Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening 1
Commissie Toetsing FOndS
GV-werkgroep Onderwijskwaliteit (voorzitter)
PR-commissie USR
USR-werkgroep Actief Studentenleven
USR-werkgroep Flexibel Studeren
USR-werkgroep Scholing Medezeggenschap
USR-werkgroep Algemeen FOndS (voorzitter)
USR-werkgroep Campusnacht
Klankbordgroep Algemene Studentenenquête
Roel
Fractievoorzitter
GV-commissie Financiën, Investeringen, Nieuwbouw (voorzitter)
GV-commissie Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening 2
GV-commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu
Contactpersoon Faculteit der Medische Wetenschappen
USR-werkgroep Campus- en informatievoorzieningen (voorzitter)
Klankbordgroep UB
Klankbordgroep Verbouwing UB
Lucas
GV-commissie Personeel, Studenten, Campus
PR-commissie USR
Contacpersoon Faculteit der Rechtsgeleerdheid
USR-werkgroep Campus- en informatievoorzieningen
USR-werkgroep Actief Studentenleven
GV-werkgroep Arbeidsmarkt en Alumni (voorzitter)
Klankbordgroep Studielandschappen
Klankbordgroep Verbouwing UB

