Welke onderwerpen behandelt de USR?
• Regeling Fonds (bestuursbeurzen)
• Het Studentenstatuut
• Het beleid van de universiteit op het gebied van onderwijs,
onderzoek, nieuwbouw, personeel enzovoort
• Studiefaciliteiten op de campus, zoals de openingstijden
van de UB
De USR heeft niet alleen formele vergaderingen met het
College van Bestuur, maar neemt ook eigen initiatieven.
Door met beleidsmedewerkers van de universiteit om tafel te
gaan heeft de USR ook buiten de officiële wegen om invloed
op de universiteit. Ook overlegt de USR met de Facultaire
Studentenraden en studenten om te horen wat er speelt op de
campus. Op deze manier vertegenwoordigt de USR studenten
belangen van alle studenten van de RU.
Zelf in de Universitaire Studentenraad?
Heb je interesse om mee te praten met het beleid van de gehele
universiteit? Wil je met het College van Bestuur om tafel om
jouw visie en de stem van de student te laten horen? Kijk dan
voor meer informatie op www.ru.nl/studenteninspraak. Je kunt
een zetel in de USR verkrijgen als gekozen lid via een studenten
fractie of door te solliciteren bij een koepelvereniging.

Medezeggenschap
Iedere student loopt wel eens tegen problemen aan, zoals een
docent die belabberd Engels spreekt, een cijfer in OSIRIS dat
niet blijkt te kloppen, een overvol sportcentrum enzovoort. Op
de Radboud Universiteit hebben studenten op diverse niveaus
inspraak en invloed op de beslissingen die dit soort problemen
kunnen verhelpen.

De Opleidingscommissie (OLC) houdt zich bezig met de
kwaliteit van je opleiding. De OLC geeft advies over de
Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin onder meer
de studielast van vakken en de eisen voor het afleggen voor
tentamens zijn vastgelegd. Daarnaast bespreekt de OLC de
vakevaluaties. Ook geeft de OLC gevraagd en ongevraagd
advies over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs
in de opleiding.
Daarnaast is er op elke faculteit een Facultaire Studentenraad (FSR). De Facultaire Studentenraden hebben inspraak
op de voorzieningen op de faculteit en de uitvoering van de
kwaliteitszorg van het onderwijs.

Wat doet de
medezeggenschap
voor jou?
Opleidingscommissie,
Facultaire Studentenraad en
Universitaire Studentenraad

In het bestuur van de faculteit zit een studentassessor die
alle vergaderingen van het bestuur bijwoont en daarin een
raadgevende stem heeft. Daarnaast zorgt de assessor voor
een goede informatieoverdracht tussen de verschillende
niveaus van medezeggenschap.
Op centraal niveau bestaat de Universitaire Studentenraad
(USR) die op regelmatige basis overleg voert met het College
van Bestuur en de Ondernemingsraad van de universiteit.
De USR heeft instemmingsrecht op enkele essentiële zaken
voor studenten, zoals de regeling voor bestuursbeurzen in
regeling Fonds.
Verkiezingen
Ieder jaar vinden in mei de medezeggenschapsverkiezingen
plaats. Tijdens de verkiezingen mag je stemmen op studenten
die het komende jaar een positie in de USR, FSR en OLC willen.
Kijk voor meer informatie op www.ru.nl/studenteninspraak

www.ru.nl/studenteninspraak

meer info
www.ru.nl/studenteninspraak

Wat doet een
0pleidingscommissie?  
Elke opleiding heeft een Opleidingscommissie (OLC) die zich
actief bezig houdt met de inhoud van de opleiding. Een opleidingscommissie bestaat uit een gelijk aantal studenten en
docenten. Als lid van de OLC kun je er dus voor zorgen dat
jouw onderwijs verbetert en dat er rekening wordt gehouden
met de wens van studenten.
Wat zijn de taken van een Opleidingscommissie?
De OLC adviseert over de Onderwijs- en Examenregeling
(OER). Daarin worden zaken geregeld als:
• Het opleidingsprogramma en wanneer welke
vakken worden gegeven
• De studielast
• Tentamenvormen en -regels
• Het aantal herkansingen
• Aanwezigheidsplicht
Daarnaast bespreekt de OLC de conclusies van vakevaluaties
en geeft de OLC aan hoe de vakinhoud of het tentamen ver
beterd kan worden. Daarnaast is de OLC het aanspreekpunt
voor studenten die problemen hebben met of vragen hebben
over de opleiding. De OLC neemt zelf initiatief door deze
zaken in te brengen in de vergadering.
Je kunt altijd contact opnemen met de OLC voor het stellen
van vragen, klachten of opmerkingen over je opleiding en
je vakken.
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Zelf in de Opleidingscommissie?
In de OLC doe je nieuwe vaardigheden op. Daarnaast is het
erg leuk om docenten in een andere setting mee te maken
en lever je tegelijkertijd een enorm belangrijke bijdrage aan
de kwaliteit van je opleiding. Alle nieuwe leden van de OLC’s
volgen een speciale cursus. Zo leer je wat je taken, rechten
en plichten zijn en wordt de kunst van het vergaderen je bij
gebracht. Neem voor meer informatie contact op met de OLC
van jouw opleiding of kijk op www.ru.nl/studenteninspraak

Wat doet een Facultaire
Studentenraad?
Elke faculteit heeft een Facultaire Studentenraad (FSR) die
zich bezighoudt met studentenzaken op facultair niveau.
Een FSR bestaat uit vier tot zes studenten. Lid worden van
een FSR is dé manier om je faculteit te kunnen beïnvloeden
en concrete verbeteringen te realiseren. Denk bijvoorbeeld
aan het buitenlandbeleid van je faculteit, het inrichten van
studiewerkplekken of meer helderheid bij het inschrijven
voor tentamens.
Waar praat de FSR over mee?
• Kwaliteit van onderwijs
• Voorzieningen voor studenten
• Het beleid van de faculteit
• Onderwijs- en Examenregelingen (OER)
• Benoemingen van hoogleraren
• De facultaire begroting
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rector magnificus) rtmann De FSR vergadert zes tot tien keer per jaar met medewerkers
en het bestuur van de faculteit in de Facultaire Gezamenlijke
Vergadering (FGV). Eigen initiatieven worden in de vorm van
notities met voorstellen voor verbetering overgebracht op
het faculteitsbestuur. Tevens onderhoudt de FSR contact met
de studenten, opleidingscommissies, de assessor en de USR.
Zelf in de Facultaire Studentenraad?
Heb je interesse om je komend studiejaar te bemoeien met
facultaire aangelegenheden en de kwaliteit van het onderwijs?
Wil je de belangen van studenten vertegenwoordigen op jouw
faculteit? Doe dan mee met de verkiezingen voor de FSR.
Neem voor meer informatie contact op met de FSR van jouw
faculteit of kijk op www.ru.nl/studenteninspraak

Wat doet de Universitaire
Studentenraad?
De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat uit veertien
leden en is het centrale medezeggenschapsorgaan van de
universiteit. In de USR zijn studentenfracties en koepel
organisaties vertegenwoordigd. In samenspraak met het
College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR) levert de
USR een bijdrage aan het beleid op de Radboud Universiteit.
Tevens worden universiteitsbrede onderwerpen en problemen
besproken. De USR houdt zich bijvoorbeeld bezig met goede
werkplekken in de universiteitsbibliotheek, beleid op het
gebied van onderwijs zoals het aantal contacturen en de
ICT-voorzieningen op de campus.

