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Notitie weblectures
De USR heeft een notitie geschreven waarin
we pleiten voor een ‘ja, tenzij’-beleid rondom
weblectures. Het doel is om weblectures
algemeen beschikbaar te maken voor
studenten die om wat voor reden dan ook
geen fysieke hoorcolleges bij kunnen wonen.
Dit kan bijvoorbeeld doordat de student in
quarantaine zit, niet over een kamer beschikt
in Nijmegen of het fijner vindt om
hoorcolleges in etappes te kijken.

Tussenevaluatie Strategie RU
Om de zoveel jaar stelt de RU een meerjaren visie
plan op. Tijdens de afgelopen cyclus is de
tussenevaluatie van deze strategie (getiteld ‘A

Het ‘ja, tenzij’-beleid houdt in dat docenten in

Significant Impact’) besproken.

eerste instantie weblectures aanbieden, tenzij
zij kunnen motiveren dat dit niet mogelijk is

Uit de evaluatie blijkt dat de kwaliteit van het

voor hun vak. Het gesprek over de

onderwijs aan de RU tijdens de coronacrisis niet is

weblectures wordt verder gevoerd tijdens het
formuleren van de nieuwe onderwijsvisie van
de Radboud Universiteit (RU), waar de USR bij
aansluit.

Verlaging BSA

verminderd. Daarnaast heeft de coronacrisis
bijgedragen aan de digitalisering van het onderwijs.
Helaas heeft internationalisering vanwege de
beperkingen rondom het coronavirus wel vertraging
opgelopen.

Hoogstwaarschijnlijk heb je dit al in het

Ook het onderzoek aan de RU is nog altijd van hoge

nieuws en/of op social media voorbij zien

kwaliteit. Komende tijd zal er gefocust worden op

komen, maar op maandag 31 januari heeft

samenwerking tussen onderzoekers en disciplines.

onder andere de USR ingestemd met de
verlaging van het BSA met 6,5 EC. Dit omdat
studenten veel negatieve effecten ervaren
vanwege de beperkingen rondom het
coronavirus en dit een tegemoetkoming is
voor gedupeerde studenten.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met pofu@csnijmegen.nl of app/bel naar 06-81691750
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Notitie over sociale veiligheid

Religieuze koepelvereniging

Voor de aankomende cyclus heeft USR een

Afgelopen halfjaar zijn er meerdere gesprekken

notitie geschreven over sociale veiligheid. In

gevoerd met de besturen van de vijf CSN-

deze notitie worden aanbevelingen gedaan om

lidverenigingen en met het bestuur van Moslim

de sociale veiligheid op de RU te verbeteren om

Studentenvereniging Nijmegen (MSV) over

zo ongewenste praktijken te voorkomen.

mogelijkheden rondom religieuze
vertegenwoordiging in de USR.

De USR beveelt onder andere een jaarlijks
terugkerende enquête, ombudsfunctionaris

Gezamenlijk is geconcludeerd dat er een religieuze

voor studenten en een anoniem meldpunt voor

koepelvereniging wordt opgericht, waar zowel CSN

ongewenst gedrag aan. Deze notitie komt op

als MSV en eventuele toekomstige religieuze

de agenda te staan van de volgende

studentenorganisaties zitting kunnen nemen.

Gezamenlijke Vergadering (GV).
Het komende halfjaar zal er gericht worden op het
oprichten van een religieuze koepelvereniging die
zich bezig gaat houden met religieuze
vertegenwoordiging in de USR in plaats van de
huidige christelijke vertegenwoordiging.
Momenteel hebben CSN en MSV een informele
overeenkomst rondom vertegenwoordiging. In het
komende halfjaar worden er stappen gezet om
structureel religieuze vertegenwoordiging te
realiseren.

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

