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Interne werkgroepen
De eerste cyclus heeft vooral
bestaan uit het opstarten van alle
interne werkgroepen, externe
projecten en andere relevante
zaken. Momenteel zit ik in de
volgende interne werkgroepen:
Actieve student, Onderwijs & ICT en
Welzijn & Inclusie. Binnen deze
werkgroepen ben ik bijvoorbeeld
betrokken bij de
examencommissies,
vertrouwenspersonen,
interfacultaire onderwijs, flexibel
studeren en de career orientation. 

Gezamenlijke vergadering
(GV)
Voorafgaand aan de GV komen de
raadsleden van de USR en de
Ondernemingsraad (OR) samen in
commissies. De commissies zijn:
Financiën, Personeel & Vastgoed
(FPV), Onderwijs, Onderzoek &
Student (OOS) en Strategie, ICT &
Impact (SII). In deze
commissievergadering kunnen
informatieve vragen gesteld worden
aan beleidsmedewerkers
aangaande beleidsstukken. 

In de eerste cyclus zijn onder
andere de instellingscollegegelden
2022-2023, verlofstuwmeren en de
strategische samenwerking tussen
de Radboud Universiteit (RU) en het
RadboudUMC besproken.

Focuspunten
Ieder jaar stelt de USR een
aantal focuspunten op, waar zij
zich in dat collegejaar op wil
focussen. 

Om het onderwijs aan de RU te
verbeteren zal er aandacht
worden besteed aan de kwaliteit
van het onderwijs en het
harmoniseren van faculteiten.
Het studieklimaat staat ook
centraal; hierbij is te denken aan
een levendige en duurzame
campus. De nieuwe identiteit van
de RU is een ander belangrijk
punt uit de focuspunten.
Daarnaast wil de USR komend
jaar stappen zetten op gebied
van sociale veiligheid, welzijn en
persoonlijke ontwikkeling van
studenten. 

Vooruitblik en overig
Komende cyclus gaan er weer
interessante en relevante
onderwerpen besproken
worden. De nieuwe identiteit
van de RU moet bijvoorbeeld
nog worden geformuleerd. 

Daarnaast ga ik zelf bezig met
het vergroten van de
zichtbaarheid van de
vertrouwenspersonen,
bereikbaarheid &
benaderbaarheid van de
examencommissies en gaan we
kijken naar de mogelijkheden
voor een Radboud-versie van
de zachte knip. 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met pofu@csnijmegen.nl of app/bel naar 06-81691750


