Verantwoording Tienpuntenlijst 2015-2016
#1 INVESTEER IN GOEDE WEBLECTURES BIJ ALLE
HOORCOLLEGES
asap heeft zich dit jaar hard gemaakt voor meer weblectures, omdat het nog niet op alle
faculteiten gangbaar is dat hoorcolleges worden opgenomen. Alle studenten zouden
immers de kans moeten krijgen om in hun eigen tijd colleges nog een keer te kijken.
Vanuit de USR-werkgroep ICT heeft fractielid Roosmarijn meerdere gesprekken gehad met
medewerkers van de RU over de techniek en het beleid achter de weblectures. Hier kwam
uit dat docenten zelf moeten aangeven of en wanneer een college moet worden
opgenomen. Faculteiten spelen een grote rol in het stimuleren van docenten. Uit meerdere
enquetes die besproken zijn met de projectleider Weblectures en de afdeling
Onderwijsondersteuning blijkt dat studenten zeer blij zijn met de mogelijkheid om colleges
terug te kijken en dat docenten nog niet volledig voorzien zijn in hun informatiebehoefte over
het systeem. asap houdt daarom de vinger aan de pols en blijft pleiten voor meer
weblectures.

#2 BETERE COMMUNICATIE: TIJD VOOR DE RU-APP
Dit punt heeft asap dit jaar binnengehaald; vanaf het begin van collegejaar 2016-2017 zal
de RU-app te downloaden zijn! Met de introductie van de Studentenportal heeft de RU de
informatievoorziening naar studenten willen centraliseren. Voor asap was dit niet
voldoende, omdat deze niet goed toegankelijk was voor een tablet of smartphone. Inmiddels
is de Studentenportal geschikt gemaakt voor een tablet en smartphone, maar één
eenvoudig systeem waarmee studenten bij de belangrijkste informatie kunnen ontbrak nog.
Daarom vond asap dat het hoog tijd werd voor een RU-app. Hiermee wordt het voor
studenten eenvoudiger om bij hun rooster, e-mail en Osirsis te kunnen en door middel van
pushberichten kan de universiteit de communicatie met studenten aanzienlijk verbeteren.
Al in juni 2015 is fractielid Twan met voormalig fractielid Lucas naar Dienst Studentenzaken
(DSZ) gegaan met dit idee. Op dat moment was dit idee nog nieuw voor DSZ, maar er was
direct interesse. In het begin van dit collegejaar heeft DSZ aan Twan laten weten verder te
willen gaan met dit idee en hem hierbij actief te betrekken. Op die manier heeft Twan vanaf
het pitchen van het idee tot aan de besluitvorming mee gepraat over onder andere de
functies van RU-app en de kosten hiervan. In februari viel de beslissing om de RU-app door

een externe partij te laten ontwikkelen. In april en mei 2016 wordt de RU-app door
studenten getest om deze daarna klaar te maken voor gebruik door alle studenten vanaf
het begin van het collegejaar 2016-2017.

#3 INVESTEER IN MEER SPECIALISATIE IN DE MASTER
asap is van mening dat er in de masterfase ruimte moet zijn voor verdieping in de
individuele interesses van de student. Waar masterprogramma’s nu vaak te algemeen zijn
en weinig ruimte bieden voor verdieping naar eigen keuze, zou asap liever zien dat
specialisatie op maat in de masterfase mogelijk wordt gemaakt.
Vanuit de werkgroep Onderwijs is er een notitie geschreven, waarin ook een hoofdstuk is
opgenomen over meer specialisatie in de master, geschreven door fractielid Delano. Vanuit
de werkgroep is eerst een enquête aan de medezeggenschapsorganen verstuurd, waarin
input over onder andere dit punt gevraagd werd. De resultaten hiervan zijn verwerkt en
meegenomen in de notitie. In de notitie pleit de USR ervoor om de trajecten in masters ook
daadwerkelijk specialistisch te maken; de USR is van mening dat de mastertrajecten vaak
varianten op elkaar zijn met weinig verschillen. Een mastertraject, ook wel ‘specialisatie’
genoemd, moet zich ook daadwerkelijk onderscheiden door een specialisatie in één
bepaalde kant op. Dit zou zorgen voor beter gespecialiseerde studenten, die aantrekkelijker
zijn op de arbeidsmarkt. Hierom stuurt de USR in deze notitie aan op actiever beleid vanuit
de dienst Marktverkenning, Strategie en Organisatie.

#4 GEMAKKELIJKER STUDEREN IN HET BUITENLAND
International Office speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van studenten, die voor
studie of stage een deel van hun studie in het buitenland doorbrengen. Na een inventarisatie
onder studenten bleek dat de meningen over de facultaire International Offices verschillen:
de begeleiding en hulp bij de voorbereiding van een buitenlandverblijf worden uiteenlopend
beoordeeld. Twan heeft voorgesteld om studenten die in het buitenland zijn geweest het
functioneren van zijn of haar facultaire International Office te laten beoordelen. Net zoals
studenten hun cursussen en docenten mogen evalueren, kunnen zij dan ook waardevolle
informatie aanbieden waarmee de International Offices aan de slag kunnen. Het centrale
International Office heeft er oren naar om dit te realiseren en gaat in de komende tijd kijken
hoe dit concreet zal worden ingevoerd.

Daarnaast heeft Twan in februari in een ingezonden brief bij de VOX de visie van asap op
het niveau Engels van docenten uiteengezet. Teveel studenten zijn namelijk nog negatief
over het niveau Engels van hun docenten, hetgeen onder andere bleek uit de Nationale
Studentenenquête 2015. In dit artikel pleit Twan voor een ambitieus taalbeleid met
meetbare doelen, zodat de kwaliteit van Engels onderwijs kan worden gewaarborgd. Met
name met het oog op de zes bacheloropleidingen die vanaf september 2016 in het Engels
zullen worden verzorgd, is een goed niveau Engels van docenten cruciaal.

#5 BEHOUD KLEINE STUDIES
asap gaf in het verkiezingsprogramma al aan dat rendementsdenken geen reden mag zijn
om kleine studies op te heffen, hetgeen in Amsterdam tot de Maagdenhuisbezettingen heeft
geleid. Het wetenschappelijk doel van de universiteit moet immers nooit uit het oog worden
verloren.
Aan het begin van het Academisch Jaar heeft asap een opinieartikel geschreven naar
aanleiding van een VOX-artikel, waarin wordt gepleit voor een goed beleid om de lage
instroom van studenten bij de Faculteit der Letteren te verbeteren. Gezien het dan recent
ingetreden leenstelsel en gezien andere economische factoren is de instroom bij deze
faculteit drastisch gedaald. asap pleitte derhalve ervoor dat het CvB hier iets aan zou doen.
asap heeft dan ook in enkele GV’s rondvragen gesteld aan het CvB wat ze vonden van de
cijfers en wat ze eraan zouden doen. Het CvB had toen te kennen gegeven dat ze in
gesprekken waren met de decaan van de faculteit om de situatie te bespreken. Ook
steunden ze van harte de Ontdekcampagne die de faculteit had opgezet en ze waren bereid
grote financiële schade bij de faculteit te verminderen, opdat ze kan investeren in het
aantrekken van studenten, maar gaf wel te kennen dat het geen geld zou geven voor
studenten die er niet zijn. Ook bij het aanstellen van de nieuwe rector magnificus, Han van
Krieken, heeft fractielid Delano specifiek vragen gesteld naar de houding van de
aankomend rector ten aanzien van de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen,
aangezien het CvB dan zou bestaan uit mensen met een gamma- en bèta-achtergrond en
een medische achtergrond. De beoogd rector gaf te kennen grote belangstelling te hebben
voor deze vakgebieden en ook zeker het belang van die gebieden in te zien.

#6 MEER EN BETERE VERENIGINGSRUIMTES
Op dit moment zijn nog niet alle studentenorganisaties tevreden met hun
verenigingsruimtes. asap maakt zich hard voor verenigingsruimtes, waar besturen
enerzijds kunnen werken en vergaderen en anderzijds hun leden te kunnen ontvangen en
een ontmoetingsplaats te bieden.
In de werkgroep SOK (studenten organisatie kamers), waarin fractieleden Delano en
Roosmarijn plaatsnemen, is een notitie opgesteld waarin aangekaart wordt tegen welke
problemen verenigingen en stichtingen aanlopen. Hierop volgde een visie vanuit de USR op
het gebruik en de facilitering van deze ruimtes die de huidige situatie zou moeten
verbeteren. Om tot deze notitie te komen zijn er gesprekken geweest met
studentorganistaties en is er een vragenlijst uitgegaan naar alle organistaties aangesloten
bij een koepel. Verder ging deze werkgroep nog met de Arbo-en Milieudienst langs een
aantal ruimtes om te kijken naar (brand)veiligheid, isolatie, RSI-preventie en algemene
geschiktheid van de ruimtes. Dit alles heeft tot een aantal concrete aanbevelingen geleid en
algemeen beleid voor het CvB om na te streven.

#7 INVESTEER IN BETERE TENTAMINERING
In de USR-werkgroep Onderwijs heeft Twan het initiatief genomen om de kwaliteit van
tentamens onder de aandacht te brengen. Deze werkgroep heeft middels een enquête aan
alle leden van de Facultaire Studentenraden en opleidingscommissies gevraagd hoe het zit
met de kwaliteit van tentamens. De belangrijkste resultaten zijn opgenomen in de notitie van
deze werkgroep. Zo worden verschillende problemen onder de aandacht van het CvB
gebracht, zoals het te vaak hergebruiken van tentamens, het gebrek aan oefententamens
en het feit dat meerkeuzetentamens niet altijd op niveau zijn.
Om hieraan te werken pleit Twan voor een scholing voor examinatoren. In het HBOonderwijs is het namelijk al zo dat hogescholen samenwerken om certificaten en scholing
aan te bieden aan docenten die te maken hebben met tentamens. Op deze manier wordt er
harder gewerkt om de kwaliteit van tentamens te waarborgen en door dit te realiseren kan
de RU ook een stap naar kwalitatief betere tentamens maken. Daarnaast doet Twan de
aanbeveling om oefententamens op te nemen in de Onderwijs- en Examenregelingen, zoals
dat nu alleen op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid het geval is. Zo kan de RU er meer aan
bijdragen om studenten goed op tentamens voor te bereiden. Daarnaast is ook het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bezig om de kwaliteit van tentamens

onder de aandacht te brengen. In de nota De kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs
doet het ministere enkele aanbevelingen teneinde de examinering te verbeteren en Twan
vraagt in de USR-notitie aan het CvB om deze over te nemen. Dat betekent dat er extra
aandacht komt voor kwaliteit van toetsing, vooral samenhang van toetsing,
professionalisering en organisatorische inbedding.

#8 VERBETER DE VERKEERSVEILIGHEID OP DE CAMPUS
Dagelijks verplaatsen vele studenten zich over de campus te voet of per fiets. Jaar in jaar uit
gebeuren er ongevallen op de campus en asap vindt deze situatie onacceptabel.
In gesprekken die fractielid Roosmarijn heeft gevoerd met het Universitair Vastgoedbedrijf
(UVB) en gemeenteraadlid Oomen en fractievolger Van Luik is naar voren gekomen dat de
verantwoordelijkheid voor de wegen die over de campus gaan, verdeeld is over het UMC,
de HAN , de RU en de gemeente. Het college van Burgemeerster en Wethouders heeft
plannen om een verkeersknelpunten in Nijmegen aan te pakken, het plan hiervoor wordt
nog aan gewerkt. Om hier ook de gevaarlijke punten op de campus in te laten opnemen
hebben fractieleden Delano en Roosmarijn een notitie geschreven welke problemen
beschrijft en een aantal oplossingen suggereert. Deze notitie is naar alle betrokken partijen
gegaan en het CvB heeft naar aanleiding hiervan toegezegd jaarlijks aan de GV
beargumenteerd te rapporteren over welke verkeerskundige maatregelen worden
genomen en welke niet.

#9 RUIMERE OPENINGSTIJDEN VOOR BIBLIOTHEKEN
Fractielid Delano heeft een tijd gelobbyd bij de Universiteits Bibliotheek (UB) om mee te
praten over de openingstijden van de UB. Hij heeft toen veel input verschaft aan de
directrice van de UB, aangezien er spoedig een voorstel vanuit de UB aan het CvB zou
volgen om de openingstijden te verlengen. Delano heeft in dit proces nog kunnen
bewerkstelligen dat het voorstel aangepast werd en in plaats van dat de UB tijdens
tentamenperiodes in plaats van tot 23.00 uur tot 24.00 uur open zou blijven. Het voorstel
van de UB is toen aangenomen en de openingstijden van de UB zijn voorts verlengd. Wat
betreft de andere bibliotheken op de campus bleek dat er daar al pilots lopen om de
openingstijden te verruimen: deze pilots moeten eerst afgewacht worden alvorens er hier
actie ondernomen kan worden.

#10 SCHAF DE AANWEZIGHEIDSPLICHT AF
De USR-werkgroep Actieve Student, waar fractielid Delano zitting in neemt, heeft gelobbyd
bij het bestuursgebouw en bij de onderwijsdirecteuren voor versoepeling van de
werkgroepverplichting voor actieve studenten en het . Dit wordt ook opgenomen in de notitie
die de werkgroep aan zal bieden aan het CvB. Ook heeft de USR-werkgroep Onderwijs,
waar fractieleden Twan en Delano zitting in nemen een notitie geschreven, waarin ook een
stuk staat over aanwezigheidsplicht. Hierin worden maatregelen die docenten, blijkens de
enquête die de werkgroep uitrolde, nemen naast de reguliere aanwezigheidsplicht
geïnventariseerd met het verzoek aan het CvB om zich hier tegen uit te spreken. Daarnaast
heeft fractielid Delano gepleit om een verantwoording voor de collegeverplichting in de
studiegidsen op te nemen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft hij bij de werkgroep die
over de vorm van studiegidsen gaat, en via de assessoren bij de onderwijsdirecteuren
hiervoor gelobbyd. Het is aan de onderwijsdirecteuren om hier iets mee te doen.

#Overig
Naast deze punten heeft asap ervoor gezorgd dat er fietslampjes op meer plaatsen op de
campus te koop zijn.
Daarnaast heeft asap ook een opinieartikel geschreven, waarin we pleiten voor het
openbaar maken van de Nationale Studentenenquête in het kader van transparantie en
communicatie. Inmiddels heeft het CvB besloten dat de resultaten van alle universiteitsbrede
enquêtes gewoon in het openbaar met de medezeggenschap worden besproken.
Ook heeft asap ervoor gezorgd dat het duidelijker werd voor studenten dat het mogelijk is
om vanuit de RU met aardige korting tweedehands computerapparatuur aan te schaffen
door hiervoor een link te voorzien op de studentenportal.
Tot slot heeft asap er ook voor gezorgd dat er in het Gerecht ook in de ochtend broodjes
beschikbaar komen en studenten ook in de ochtend een ontbijtje kunnen halen. Onvrede
hierover werd duidelijk in gesprekken tijdens onze rondjes langs de faculteiten.

Bijlage: Wat zijn de werkzaamheden van de fractie?
Twan:
Fractievoorzitter
GV-commissie Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening 2 (Vicevoorzitter)
GV-commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
USR-werkgroep Onderwijs
USR-werkgroep Activiteiten
Contactpersoon Faculteit der Managementwetenschappen
Klankbordgroep ICT-servicecentrum
asapcommissie Campagne
asapcommissie Lijst
asapcommissie Selectie
Monique:
Voorzitter Universitaire Studentenraad
GV-commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
GV-commissie Finianciën, Investeringen en Nieuwbouw
USR-werkgroep Duurzaamheid
USR-werkgroep Activiteiten
USR-werkgroep PR
Contactpersoon Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
asapcommissie Sponsoring
asapcommissie Activiteiten
Roosmarijn:
GV-commissie ICT (voorzitter)
GV-commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
USR-werkgroep ICT (voorzitter)
USR-werkgroep Duurzaamheid
USR-werkgroep Studentenorganisatiekamers
USR-werkgroep Activiteiten
Contactpersoon Faculteit der Medische Wetenschappen
asapcommissie RU2020
asapcommissie Tienpuntenlijst
asapcommissie Activiteiten

Delano:
Fractiesecretaris
GV-commissie Personeel, Studenten en Campusvoorzieningen (voorzitter)
GV-commissie Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening 1
USR-werkgroep Onderwijs (voorzitter)
USR-werkgroep Studentenorganisatiekamers (voorzitter)
USR-werkgroep Actieve Student
Klankbordgroep UB
asapcommissie Tienpuntenlijst
asapcommissie Medezeggenschap

