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I. Voorwoord 1 

 2 

Geachte lezer, 3 

 4 

Voor u  ligt het jaarverslag van het XXVIe bestuur van het SamenwerkingsOverleg 5 

Faculteitsverenigingen (hierna: SOFv). Afgelopen jaar hebben wij ons ingezet voor de 6 

beleidspunten toegankelijkheid, verbintenis en continuïteit. We hebben gestreefd naar 7 

een open uitstraling van het SOFv en geprobeerd de verbintenis zoveel mogelijk  te 8 

bevorderen. Dit hebben we gedaan door middel van bestaande en nieuwe ideeën die 9 

we over het algemeen zeer positief hebben ervaren.  10 

 11 

In dit jaarslag worden ten eerste de beleidspunten en de bijbehorende plannen 12 

besproken. Daarnaast wordt er ook een overzicht gegeven van de georganiseerde 13 

activiteiten. Ook wordt er verslag gedaan van de werkzaamheden van de politiek 14 

commissaris afgelopen jaar.  15 

 16 

We hopen u hiermee een goed beeld te kunnen geven van het afgelopen jaar. 17 

 18 

Met vriendelijke groet, 19 

 20 

Het XXVIe bestuur van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen, 21 

 22 

Iris Pieneman   Voorzitter 23 

Laura  Franssen  Secretaris 24 

Michelle Everard  Penningmeester 25 

Else Giesbers   Politiek Commissaris  26 



Samenwerkingsoverleg 

Faculteitsverenigingen 

Heyendaalseweg 141, N-1.280, 

6525AJ Nijmegen 

info@sofv.nl     www.sofv.nl 

 

  
  

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 

Pagina 3 van 14 

 

II. Bestuursverslag 27 

II.1. Toegankelijkheid 28 

Het eerste beleidspunt waaraan wij dit jaar hebben gewerkt is toegankelijkheid. We 29 

hebben het afgelopen jaar ons best gedaan om het SOFv zo toegankelijk mogelijk te 30 

maken en dat ook uit te stralen naar onze lidorganisaties. Dit hebben we niet alleen 31 

gedaan op de vaste momenten zoals constitutieborrels en algemene 32 

ledenvergaderingen (hierna: alv’s) maar ook door het bezoeken van besturen in hun 33 

verenigingskamers en het instellen van wekelijkse inloopuren. We hopen dat alle 34 

lidorganisaties zich dit jaar welkom hebben gevoeld en het idee hebben gehad dat ze 35 

met hun vragen en problemen bij ons terecht konden.   36 

 37 

Ten eerste hebben wij de kamerbezoeken dit jaar voortgezet waarbij we en groot 38 

aantal verenigingen hebben gesproken. Uit die gesprekken zijn we veel te weten 39 

gekomen over wat er dit jaar speelde en dit hebben we kunnen gebruiken in onder 40 

andere de alv’s. De verenigingen die niet bij de eerste ronde een kamerbezoek hebben 41 

gehad zijn later nogmaals benaderd om ze de gelegenheid te bieden met ons te 42 

praten. De kamerbezoeken blijken jaar op jaar erg nuttig te zijn voor zowel het SOFv als 43 

haar lidorganisaties. We raden de volgende besturen dan ook aan deze in stand te 44 

houden om de lijntjes tussen de lidorganisaties en het SOFv kort te houden.   45 

 46 

Ons tweede idee betreft toegankelijkheid was het invoeren van de wekelijkse 47 

inloopuren. Wij hebben dit afgelopen jaar als zeer prettig ervaren. Het is een hele 48 

laagdrempelige manier om even langs te komen met een vraag of gewoon om gezellig 49 

te kletsen. We hebben gemekt dat er vooral in het begin van het jaar veel inloop was 50 

en dat dit aan het einde van het jaar wat minder werd. Toch hebben we het idee 51 

gehad dat de inloopuren de toegankelijkheid vergroot hebben en dat het de band 52 

met de lidorganisaties dit jaar heeft versterkt. Daarnaast was het voor ons als SOFv-53 

bestuur fijn om een vast moment te hebben om op het SOFv-kantoor te zijn en buiten 54 

vergaderingen om te praten over bestuurstaken. 55 

Ook de inloopuren zijn ons goed bevallen en wij raden het XXVIIe bestuur daarom aan 56 

deze het komend jaar te behouden.   57 

 58 

Samenvattend zijn we erg tevreden over de toegankelijkheid van het SOFv in het 59 

afgelopen collegejaar en hopen we dat onze lidorganisaties dit ook zo hebben 60 

ervaren.  61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 
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II.2. Verbintenis 67 

Het tweede beleidspunt dat wij gehanteerd hebben dit jaar is verbintenis. Wij hebben 68 

ons dit jaar ingezet voor de verbintenis tussen de bestuurders van onze lidorganisaties 69 

onderling, verbintenis met het SOFv en de verbintenis van koepelverenigingen.  70 

Deze doelen hebben wij dit jaar onder andere geprobeerd te bereiken door middel 71 

van het organiseren van informele activiteiten, welke in het activiteitenverslag nader 72 

kort zullen worden toegelicht. Op deze activiteiten merken we dat het doel van dit 73 

tweede beleidspunt goed merkbaar is. Niet alleen de verbintenis van lidorganisaties 74 

onderling maar de ook verbintenis met het SOFv was een succes. De opkomst op de 75 

activiteiten was zeer goed dit jaar en we zijn daarnaast erg tevreden over de sfeer op 76 

de activiteiten. Aan het begin van het jaar hebben wij te kennen gegeven dat het SOFv 77 

binnen bijvoorbeeld haar alv’s ruimte wil maken voor lidorganisaties om gezamenlijk 78 

een evenement te organiseren als hier wens naar is. Dit jaar is er geen gebruik gemaakt 79 

van dit aanbod. In de praktijk bleek namelijk dat de lidorganisaties elkaar zelf opzoeken 80 

en zaken onderling regelen. We denken dan ook dat dit idee eventueel opgepakt zou 81 

kunnen worden als daar ooit wel behoefte aan blijkt te zijn.   82 

 83 

Wij hebben dit jaar het studieverenigingskoepel overleg (Hierna Stuko-overleg) 84 

opgezet. We wilden hiermee bereiken dat de verschillende koepels van elkaar zouden 85 

leren en elkaar konden helpen. In het afgelopen jaar heeft het overleg twee keer 86 

plaatsgevonden. De eerste keer was vooral een kennismaking en de twee keer is 87 

voortgekomen vanuit de assessor en studieverenigingen van de Faculteit der Letteren. 88 

Hier waren ze het afgelopen jaar bezig met het opzetten van hun eigen 89 

koepelvereniging en daarvoor konden zij de kennis van de bestaande koepels goed 90 

gebruiken. Er is daarnaast ook gekeken naar het organiseren van een gezamenlijke 91 

BHV-cursus maar zoals ook al in ons halfjaarverslag is geëvalueerd was het handiger om 92 

die zelf vanuit het SOFv te organiseren. Het idee van het Stuko-overleg is heel handig 93 

op het moment dat er vragen zijn vanuit een van de koepels en ze elkaar kunnen 94 

helpen. Ook is het goed geweest om de koepels een keer in contact te brengen met 95 

elkaar. Dit bij elkaar brengen is naar onze mening een stap richting samenwerking 96 

geweest. Het lijkt ons daarom slim als het overleg behouden blijft om onderling contact 97 

te onderhouden en kennis te delen.  98 

 99 

 100 

 101 

 102 

 103 

 104 

 105 

 106 
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II.3. Continuïteit 107 

Ons derde en laatste beleidspunt afgelopen jaar was continuïteit. Wij vonden dat er in 108 

de 25 jaar voor ons een mooie koepelvereniging is neergezet en dat wilden wij dit jaar 109 

graag voortzetten. We hebben de reeds uitgestippelde weg dan ook zo goed mogelijk 110 

geprobeerd te volgen zodat de vereniging met trots doorgegeven kan worden aan het 111 

XXVIIe bestuur.   112 

 113 

We hebben veel bestaande ideeën doorgezet afgelopen jaar zoals de nieuwsbrieven 114 

die twee weken na een alv werden verzonden, de naborrels na de alv’s en de 115 

bestaande activiteiten. Ook hebben we aan het begin van het jaar meer aandacht 116 

gegeven aan het uitleggen van de positie van het SOFv. We hoopten daarmee dat 117 

onze rol als vereniging en die van Else als politiek commissaris zo duidelijk mogelijk was. 118 

We hebben door het jaar heen veel input en vragen gehad waardoor wij denken dat 119 

dit goed is gelukt.    120 

 121 

Als laatste hebben we dit jaar ons best gedaan om de continuïteit zoveel mogelijk te 122 

waarborgen voor de komende jaren. We hebben de evaluaties van de sprekers weer 123 

gearchiveerd zodat de komende besturen daar naar kunnen kijken. Ook hebben we 124 

voor elke activiteit een draaiboek gemaakt zodat er nooit meer opnieuw iets 125 

uitgevonden hoeft te worden en fouten die al eens gemaakt zijn niet nog eens zullen 126 

voorkomen. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk lijsten en informatie verzameld en 127 

geordend zodat al onze werkzaamheden duidelijk en zo overzichtelijk mogelijk zijn voor 128 

onze opvolgers.   129 

 130 

 131 

III. Activiteitenoverzicht 132 

Zoals al eerder is genoemd organiseert het SOFv een aantal activiteiten om de 133 

onderlinge verbintenis en de verbinding met het SOFv zo goed mogelijk te maken. 134 

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de activiteiten die het afgelopen jaar 135 

zijn georganiseerd: 136 

 137 

6 september - Kennismakingsactiviteit 138 

Aan het begin van het jaar is er de kennismakingsactiviteit geweest waarbij er 139 

verschillende spellen worden gespeeld om je medebestuurders voor het komende jaar 140 

te leren kennen. Hier zijn afgelopen jaar ongeveer 100 mensen op af gekomen en we 141 

hebben veel positieve reacties gekregen op de activiteit.  142 

 143 

 144 

 145 

 146 
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27 september - InDesign-cursus 147 

Eind september heeft het SOFv een InDesign-cursus gegeven voor de bestuursleden en 148 

commissieleden van de lidorganisaties. Wij hebben hier 38 mensen mogen ontvangen 149 

die de cursus heel fijn vonden. Een goede datum vinden voor de cursus is echter moeilijk 150 

omdat sommige verenigingen de cursus liever vroeg in het jaar zien en anderen later in 151 

verband met het opstarten van commissies.  152 

 153 

22 december - RAGweek-feest 154 

Voor het lustrum van de RAGweek hebben we afgelopen jaar in samenwerking met 155 

hen een feest georganiseerd in Café van Buren. Het idee was heel erg leuk alleen 156 

waren er op dezelfde avond veel feesten van lidorganisaties waardoor veel mensen 157 

een keuze moesten maken of heen en weer zijn gegaan. Echter hebben we veel 158 

kunnen ophalen voor het goede doel en daar waren wij en de RAGweek erg blij mee.  159 

 160 

6 februari - Pubquiz 161 

Op 6 februari vond de jaarlijkse pubquiz plaats. Hiervoor hebben we het maximale 162 

aantal deelnemers gehaald en zat café Beij Ons helemaal vol met bestuurders. Ook 163 

hierbij hebben we de groepen gemixt zodat iedereen bij verschillende mensen van 164 

verschillende verenigingen zat. Er waren zo’n 50 mensen aanwezig. 165 

 166 

21 februari – Gala 167 

Het gala was dit jaar, zoals al eerder vernoemd, een groot succes. Met meer dan 250 168 

man was het een gala dat zeker als een van de hoogtepunten van het jaar benoemd 169 

mag worden. Het is daarbij niet alleen leuk om met de huidige bestuurders te zijn maar 170 

ook heel leuk om oude gezichten uit voorgaande jaren te zien. De verbinding met het 171 

SOFv kwam hierbij zeer goed tot zijn recht. We raden de volgende SOFv-besturen dan 172 

ook aan een jaarlijks terugkerend evenement van het gala te maken. 173 

 174 

Februari & maart -  BHV-cursussen 175 

Vanuit het SOFv zijn er dit jaar BHV-cursussen aangeboden in samenwerking met de 176 

universiteit. Hiervoor hebben wij drie keer een tweedaagse cursus aangeboden die 177 

telkens redelijk vol tot vol zat. Voor de bestuurders die deze cursus vanuit hun eigen 178 

vereniging of faculteit niet aangeboden kregen, bleek het een goede toevoeging aan 179 

hun bestuursjaar. Echter bleek uit de evaluaties dat de deelnemers iets meer 180 

eerstehulpverlening hadden willen zien in de cursus.  181 

 182 

 183 

 184 

 185 

 186 
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19 april - Diner rouler 187 

Omdat we vonden dat er een periode in het jaar was waarin weinig SOFv-activiteiten 188 

werden georganiseerd, hebben we dit jaar het SOFv-diner rouler in het leven geroepen. 189 

Ondanks de kleinschaligheid van de activiteit bleek het een gezellige manier om 190 

medebestuurders beter te leren kennen. 191 

 192 

23 mei - Cantus  193 

Ook de cantus was een activiteit die helemaal vol zat. Het presidium en de schenkers 194 

hebben hun best gedaan er een zo gezellig mogelijke avond van te maken voor alle 195 

deelnemers. We hebben met iedereen een zeer leuke avond gehad (denken we). Ook 196 

hier hebben we veel positieve feedback gehad en er kan dan ook met veel plezier 197 

terug worden gekeken op een jaarlijkse activiteit die hopelijk nog lang zal blijven 198 

voortbestaan binnen het SOFv.  199 

 200 

22 juni - BBQ 201 

Traditiegetrouw wordt het collegejaar afgesloten met de SOFv-barbecue waarbij de 202 

oude en nieuwe bestuurders elkaar kunnen leren kennen en iedereen het jaar samen 203 

af kan sluiten. Er waren meer dan 260 mensen aanwezig waarmee we een leuke en 204 

smakelijke avond hebben gehad.  205 

 206 

 207 

Internationaliseringsoverleg 208 

Op 1 juni 2017 heeft het SOFv in samenwerking met medewerkers van Student Life en 209 

het International Office een internationaliseringsoverleg georganiseerd. Verenigingen 210 

die te maken hebben met of geïnteresseerd zijn in de internationalisering en 211 

verengelsing van de universiteit konden zich hiervoor aanmelden en waren in groten 212 

getale aanwezig. Aan de hand van een vijftal vraagstukken werd de voortgang van 213 

de universiteit en de studieverenigingen betreft internationalisering besproken. Er werd 214 

vrij snel duidelijk dat het voor veel verenigingen lastig is om internationale studenten te 215 

bereiken. Ook brengt de verengelsing van de verenigingen in sommige gevallen 216 

problemen en extra werk met zich mee (denk aan het vertalen van officiële 217 

documenten).  218 

Tijdens het overleg zijn verschillende onderwerpen behandeld die voor zowel 219 

studieverenigingen als medewerkers van de universiteit erg relevant waren. Wij raden 220 

het XXVIIe bestuur van het SOFv dan ook aan nauw betrokken te blijven bij de 221 

ontwikkelingen rondom internationalisering en in contact te blijven staan met de 222 

medewerkers van de universiteit. 223 

 224 

 225 
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IV. Zetelverslag 226 

Het SOFv heeft een zetel in de Universitaire Studentenraad (USR), waar Else als politiek 227 

commissaris de lidorganisaties vertegenwoordigd. De USR bestaat uit veertien 228 

personen; 6 benoemde en 8 gekozen leden. De benoemde leden zijn afkomstig uit 229 

koepelorganisaties, dat zijn naast het SOFv de Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR), 230 

Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen (CSN), Charitatieve en Culturele Koepel 231 

(CHECK), Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (B.O.S.) en International Student 232 

Organisations Nijmegen (ISON). Afgelopen jaar waren er vier zetels voor asap, drie voor 233 

AKKUraatd en een voor De Vrije Student. De USR behartigt de belangen van de 234 

studenten op centraal niveau. Samen met de Ondernemingsraad (OR) vormt de USR 235 

de Gezamenlijke vergadering (GV). Binnen de GV zijn commissies gevormd waar 236 

stukken worden voor besproken die later met het College van Bestuur (CvB) worden 237 

besproken. De commissies waar de politiek commissaris dit jaar in zat zijn Personeel, 238 

Student en Campus (PSC), Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening 239 

(OOM-2) en de Toetsingscommissie. De stukken die hierbij en bij andere commissies aan 240 

bod kwamen en interessant zijn voor studieverenigingen, zijn hieronder weergegeven.    241 

  242 

Verder heeft de USR ongeveer wekelijks vergaderd, hier werd onder andere de stand 243 

van zaken van de eigen werkgroepen besproken. De USR werkgroepen waar de politiek 244 

commissaris in zat afgelopen jaar waren Actieve Student, Activiteiten, Communicatie 245 

RU, Introductie, Studentenorganisatiekamers (SOK) en SNUF. Verder heeft zij zich 246 

beziggehouden met het opzetten van een Bestuursminor en was zij contactpersoon 247 

voor de FSR van Sociale Wetenschappen.  248 

 249 

Actieve Student 250 

Deze werkgroep heeft zich dit jaar beziggehouden met het analyseren van de pilot 251 

Flexibel Studeren voor Studentbestuurders en is gesprekken aangegaan over 252 

aanpassingen van de Regeling Fonds. De pilot gaan, aangepast, door volgend jaar 253 

en de Regeling Fonds mag in academisch jaar 2017-2018 aangepast worden. De 254 

politiek commissaris heeft veel gesprekken gehad met Student Life over het 255 

profileringsfonds en de aanpassingen hiervan en is hier nauw bij betrokken geweest.    256 

  257 

Activiteiten  258 

De leden van deze werkgroep zijn de organisatoren van de activiteiten van de USR. Dit 259 

jaar zijn de Dag van de Medezeggenschap, de Campusnacht en het 260 

Medezeggenschapsgala georganiseerd. De politiek commissaris was vooral bezig met 261 

het organiseren van de Campusnacht.   262 

 263 

 264 
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Communicatie RU  265 

Vanuit deze werkgroep heeft de politiek commissaris deelgenomen aan de RU brede 266 

werkgroep over Studiegidsen. Achter de studiegidsen voor het nieuwe collegejaar zit 267 

een nieuw systeem, deze overgang is vloeiend verlopen.   268 

  269 

Introductie  270 

De werkgroep introductie heeft veel contact gehad met de nieuwe coördinator voor 271 

de introductie, Dionne Aldus. Dit jaar is vooral Radboud Downtown aangepakt, volgend 272 

jaar zal er waarschijnlijk nog meer veranderen. Er komt hoogstwaarschijnlijk een 273 

dagdeel in de introductieweek dat introlopers kunnen kiezen waar ze heen willen om 274 

zo te stimuleren dat zij ook een andere vereniging kunnen ontdekken wanneer hun 275 

mentoren andere interesses hebben. Het is nog niet duidelijk hoe dit precies zal lopen 276 

omdat introlopers wel met een groepje van hun eigen studie moeten lopen. Er wordt 277 

ook gekeken naar de mogelijkheid om een studentbestuur voor de introductie aan te 278 

stellen, maar dit staat allemaal nog op losse poten.  279 

  280 

SOK  281 

De politiek commissaris was voorzitter van deze werkgroep. Zaken rondom kamers van 282 

studentenorganisaties zijn hier besproken. In collegejaar 2015-2016 heeft de USR een 283 

inventarisatie gedaan van wat er gedaan moest worden, daar is dit jaar mee verder 284 

gegaan. Het bleek al snel dat veel zaken erg specifiek waren en deze dan wel voor een 285 

FSR, dan wel voor een specifieke koepel bedoeld waren. De werkgroep heeft zaken 286 

nog wel in de gaten gehouden maar heeft zelf niet veel kunnen doen.   287 

  288 

SNUF  289 

Het deels opheffen van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds bracht heel wat vragen 290 

met zich mee. De USR heeft daarom in januari besloten hiervoor een werkgroep op te 291 

richten. De doelen waren de communicatie naar studenten en studentorganisaties te 292 

verbeteren. Mede op aandringen van de USR is de communicatie verbeterd; de 293 

website is duidelijker, Student Life heeft zich goed kenbaar gemaakt onder het actieve 294 

studentenleven van Nijmegen en verenigingen hebben hun jaarlijkse bijdrage van 295 

donateurs vanuit het SNUF ontvangen. Van deze werkgroep was de politiek commissaris 296 

voorzitter.   297 

  298 

Bestuursminor  299 

Dit jaar heeft de politiek commissaris zich met twee anderen ingezet om een 300 

bestuursminor te realiseren. Wij wilden dit graag opzetten en de rector was er positief 301 

over. We zijn in gesprek gegaan met het hoofd van de Radboud Honours Academy 302 

(die het zou coördineren) en een hoogleraar van de Faculteit der 303 

Managementwetenschappen. We kregen pas laat groen licht waardoor we pas laat 304 
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konden gaan promoten. Mede hierdoor hebben we te weinig aanmeldingen binnen 305 

gekregen en kon de minor helaas niet doorgaan. Verder hebben de USR meerdere 306 

malen aangegeven dat het minimum aantal beurzen wat verplicht was om mee te 307 

doen aan de minor verlaagd moest worden. De organisatoren verwachtten echter dat 308 

er dan veel te veel aanmeldingen zouden komen dus hebben niet naar ons advies 309 

geluisterd. Volgend jaar wordt dit wel doorgezet om te zorgen dat er eerder gepromoot 310 

kan worden.   311 

  312 

Hieronder een overzicht van de besproken punten per cyclus.  313 

 314 

Eerste cyclus – september/oktober  315 

De eerste cyclus bestond vooral veel uit opstarten en inwerkingen. Verder is het 316 

Meerjarig Investeringsplan (MIP) besproken met de GV en is er gesproken over de 317 

Nationale Studenten Enquête 2016. Nijmeegse studenten waren over het algemeen 318 

positief over hun opleiding aan de RU. Op het gebied van docenten, 319 

studiebegeleiding, groepsgrootte, studiefaciliteiten en studieomgeving onderscheidt 320 

de RU zich in positieve zin en de punten studielast, tijdige bekendmaking van 321 

resultaten, Engelse spreekvaardigheid van docenten en voorbereiding op 322 

beroepsloopbaan zijn aandachtspunten.   323 

  324 

Tweede cyclus – november   325 

In de tweede cyclus werd het bekend dat Gerard Meijer, toenmalig voorzitter van het 326 

CvB, per 1 januari 2017 zou terugtreden. Stukken die besproken werden waren onder 327 

andere een stuk over Fondsenwerving. SNUF werd deels opgeheven en sommige 328 

delen gingen naar het Radboudfonds. De reissubsidies zijn ondergebracht in het 329 

profileringsfonds. De inkomsten die studieverenigingen van donateurs van het SNUF 330 

kregen is dit jaar gewoon uitgekeerd. Verder zijn er gesprekken geweest omtrent de 331 

kamers van studentenverenigingen, veel zaken bleken toen verder door een FSR of de 332 

desbetreffende koepel moeten te worden aangepakt.   333 

  334 

Derde cyclus – december   335 

Er is in de derde cyclus gesproken over de begroting van 2017 en de bestuurlijke 336 

agenda. Tevens wilde de USR enkele aanpassingen doorvoeren in het 337 

profileringsfonds toen de reissubsidies daarin werden ondergebracht. Omdat het om 338 

een beleidsarme overname ging zijn alleen de grammaticale en taalkundige 339 

opmerkingen overgenomen en zijn we verder alleen in gesprek gegaan over de 340 

aanpassingen van het Fonds die in 2017-2018 gedaan kunne worden. Verder gingen 341 

de eerste gesprekken over een eventuele bestuursminor van start!   342 

  343 

 344 
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Vierde cyclus – januari   345 

De werkgroep welzijn heeft het voor elkaar gekregen dat het instaptarief bij de 346 

studentpsycholoog van €25,- naar €10,- is gegaan en dat er vaker herinneringen aan 347 

een afspraak worden gestuurd. In de GV zijn in de vierde cyclus stukken besproken 348 

over onder andere de investeringen in Heyendaal Zuid. Dat ging over de herinrichting 349 

van alles tussen het Spinozagebouw en het Erasmusgebouw en de aanpassingen 350 

rondom het Berchmanianum. Ook werd de notitie van de USR over Flexstuderen 351 

behandeld. In deze landelijke pilot zouden studenten kunnen betalen per vak dat ze 352 

volgen. De notitie werd ondanks eerdere negatieve berichten redelijk positief 353 

ontvangen maar toch bleek dat het CvB niet mee wilde doen aan deze pilot. Het 354 

denken over een eigen pilot met de focus op studeerbaarheid en niet op de 355 

financiën was het resultaat.    356 

  357 

Vijfde cyclus – februari/maart   358 

De enquête voor de toenmalige pilot voor studentbestuurders is geëvalueerd met 359 

Dienst Studentenzaken. Zo is meegenomen dat niet iedere docent van deze pilot wist 360 

en dat de pasjes geen hele grote overtuigingskracht met zich meebrachten. Verder 361 

zijn destijds stukken over ICT in het onderwijs, contactstrategie aan studenten en de 362 

Instellingskwaliteitstoets besproken. Het werd bij de contactstrategie duidelijk dat er te 363 

veel mails worden verstuurd vanuit verschillende afzenders binnen de RU en dat er 364 

soms verouderde informatie op de website staat. De USR heeft aangedrongen op 365 

oplossingen, de problemen waren al langer duidelijk maar een oplossing bleef uit. 366 

Verder kwam in deze cyclus de Wet Versterkende Bestuurskracht aan bod. Deze is per 367 

1 januari 2017 in werking getreden en een werkgroep waar ook USR leden in zaten 368 

keek naar de implementatie hiervan.   369 

  370 

Zesde cyclus – april   371 

De eerste kennismakingsbijeenkomst voor de helft van alle studieverenigingen en –372 

organisaties vond op 28 maart 2017 plaats. Volgend jaar is deze bijeenkomst hopelijk 373 

wat eerder. In de GV zijn stukken besproken over het Taalbeleid van de Radboud 374 

Universiteit, de focus van de RU ligt nu bij de tweetaligheid van docenten. De GV 375 

heeft erop aangedrongen dat er gekeken moet worden naar de hoeveelheid 376 

docenten die cursussen volgen. Omdat dit vaak in eigen tijd moet worden gedaan 377 

blijkt dat velen geen cursussen volgen. Ook is er een stuk besproken over de effecten 378 

van het Leenstelsel. Werk- en studiestress onder studenten stijgt sterk en steeds meer 379 

studenten gaan neer onder de stress. Omdat er nog geen lange-termijn onderzoek 380 

naar is gedaan, zijn nog geen harde conclusies over de oorzaken te trekken. Dit 381 

onderwerp wordt komende jaren wel goed gemonitord.    382 

  383 

 384 
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Zevende cyclus – mei   385 

Tijdens een groot deel van deze cyclus bevond de politiek commissaris zich in het 386 

buitenland. Door nauw contact met de andere bestuursleden en met leden van de 387 

USR en het lezen van alle stukken en notulen, is het gelukt up-to-date te blijven en 388 

meteen weer aan de slag te kunnen gaan na terugkomst. Net voor de GV was Else 389 

weer terug en in die GV is onder andere het Studentstatuut besproken en kreeg de 390 

commissie Financiën voor het eerst de begroting met daarin het stuk over de 391 

investeringen van het Studievoorschot voorgeschoteld. De USR liet weten niet blij te 392 

zijn met de manier waarop het geld geïnvesteerd werd en hierover werd in de 393 

volgende cyclus verder gesproken.  394 

  395 

Achtste cyclus – juni   396 

In samenwerking met Student Life en het International Office heeft het SOFv een 397 

bijeenkomst over internationalisering en verengelsing georganiseerd. Dit werd vanuit 398 

Student Life en het International Office als erg positief ervaren. Verder heeft de 399 

commissie Welzijn een enquête over Studentwelzijn opgesteld, deze is door bijna 3000 400 

studenten ingevuld! Met deze resultaten wordt komend jaar aan de slag gegaan. De 401 

USR merkte verder dat er bij faculteiten andere regels zijn omtrent het afnemen van 402 

tentamens, dit leidt tot veel verwarring onder studenten en surveillanten. Er worden 403 

basisregels afgesteld en deze worden op een duidelijke plek zichtbaar gemaakt, deze 404 

worden dit academische jaar nog met de nieuwe USR besproken. De discussie 405 

rondom de begroting en het hierin opgenomen studievoorschot ging ook weer 406 

verder. Er wordt in 2018 6 miljoen verwacht uit het studievoorschot en de USR was niet 407 

blij met de manier waarop dit werd geïnvesteerd. Het zou niet ten goede komen aan 408 

alles studenten maar vooral naar de posten internationalisering, masterinstroom en 409 

uitbouw excellentietrajecten gaan. De commotie die hieromheen ontstond zal 410 

niemand zijn ontgaan; protesten waren uitgeroepen om de GV op te roepen tegen 411 

het voorstel te stemmen. Uiteindelijk is de begroting met een meerderheid van de 412 

stemmen toch aangenomen.   413 

Ook goed nieuws in deze periode, de bestuursminor werd goedgekeurd door het 414 

CvB! Die pret was maar van korte duur want door tegenvallende aanmeldingen kon er 415 

helaas niet gestart worden met deze minor. De USR heeft meerdere malen 416 

aangedrongen op het verlagen van het minimum aantal beurzen dat nodig was voor 417 

het kunnen deelnemen aan deze minor, maar dat vond de organisatie niet goed. Er 418 

wordt volgend jaar doorgegaan met het opzetten van de minor en met eerdere 419 

promotie kan het hopelijk van start gaan.   420 

  421 

Verder was de politiek commissaris van september tot februari secretaris van de USR en 422 

had zij zo een functie in het Presidium van de USR. Dit is goed bevallen en hierdoor had 423 

zij veel informatie uit eerste hand.   424 
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Het afgelopen jaar heeft de politiek commissaris zo goed mogelijk gepoogd de 425 

studieorganisaties te vertegenwoordigen binnen de centrale medezeggenschap. Input 426 

vanuit de alv’s, de kamerbezoeken en via andere kanalen is meegenomen in 427 

gesprekken. Een jaar waarin veel is gebeurd en veel is geleerd. Het was een eer en een 428 

waar genoegen om jullie te mogen vertegenwoordigen!    429 
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V. Nawoord 430 

 431 

Beste lezer, 432 

 433 

We hopen dat u het afgelopen jaar net zo positief heeft ervaren als het XXVIe bestuur 434 

van het SOFv. Wij hebben een prachtig jaar gehad waarin we veel interessante zaken 435 

hebben mogen leren, mooie dingen hebben mogen doen en veel mensen hebben 436 

leren kennen waar we nog vaak aan zullen denken. We willen al onze lidorganisaties 437 

en hun bestuurders bedanken voor het fantastische jaar en de actieve en open 438 

houding op activiteiten en de alv’s. We hopen dat zowel jullie als onze opvolgers 439 

komend jaar ook het maximale uit hun jaar zullen halen.  440 

 441 

Daarnaast willen wij ook alle mensen bedanken met wie we het afgelopen jaar hebben 442 

samengewerkt. Zonder al deze samenwerkingen hadden we nooit kunnen neerzetten 443 

wat we afgelopen jaar hebben gedaan.  444 

 445 

Niet te vergeten hebben we ook als bestuur een heel gezellig en productief jaar gehad. 446 

We zijn als vier verschillende personen aan dit jaar begonnen en hebben het afgesloten 447 

als een goed team waaruit een mooie vriendschap is ontstaan.  448 

 449 

Nogmaals heel erg bedankt aan iedereen voor het mooie XXVIe jaar van het SOFv! 450 

 451 

Met vriendelijke groet, 452 

 453 

Iris Pieneman   Voorzitter 454 

Laura  Franssen  Secretaris 455 

Michelle Everard  Penningmeester 456 

Else Giesbers   Politiek Commissaris 457 

 458 


