Verkiezingsprogramma 2016

Kies kwaliteit. Kies Calimero.

Voorwoord
Wij van Lijst Calimero geloven in de waarde van goed onderwijs aan de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG). Daarom zetten wij ons als fractie al meer dan tien jaar in om jouw belang
als student te behartigen in de Universiteitsraad, waarin wij het College van Bestuur
controleren en adviseren. Door ons in te zetten voor de kwaliteit van het onderwijs en de
waarde van het diploma proberen wij als partij het beste te krijgen voor de student.
Ook komend jaar gaan wij ons weer volledig inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs en
voor de waarde van ons diploma, kortom voor de belangen van de student. Thema's die
komend jaar onze aandacht zullen vragen zijn bijvoorbeeld de plannen van de RUG rondom
Yantai en de Branch Campus Fryslân, de verdere internationalisering van de RUG, behoud en
verbetering van de onderwijskwaliteit van docenten en de aansluiting op de arbeidsmarkt
onder het mom van de employability van het onderwijsprogramma. De meerderheid van de
studenten heeft de afgelopen jaren zijn vertrouwen in Calimero gesteld en daardoor kunnen
we ons inzetten voor verbetering van kwaliteit op meerdere terreinen en daadwerkelijk meer
betekenen voor de student. Om dit te kunnen blijven doen, hebben wij weer jullie steun
nodig. In onderstaand verkiezingsprogramma zullen wij uiteen zetten voor welke zaken wij
ons komend jaar willen inzetten. We hebben jouw stem nodig om onze ambities om te zetten
in werkelijkheid. Als jij het ook belangrijk vindt dat de kwaliteit van het onderwijs en jouw
belang als student centraal staan in de universiteitsraad, laat dan net als de meerderheid van
je medestudenten jouw steun blijken door te kiezen voor Lijst Calimero.
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Kwaliteit van het onderwijs
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een ambitieuze universiteit, die al jaren goed scoort
op internationale ranglijsten en behoort tot de top honderd universiteiten wereldwijd.
Wanneer studenten naar Groningen komen om te studeren, rekenen zij dan ook op
kwalitatief goed onderwijs. Het is de hoofdtaak van de universiteit om alle studenten
hoogwaardig onderwijs te bieden en hier blijvend in te investeren.
Wat verstaan we onder goed onderwijs? In onze visie is goed onderwijs een kwalitatief
hoogwaardige overdracht van kennis en vaardigheden in een uitdagende en interactieve
academische omgeving. De universiteit is een omgeving waarin je kennis en vaardigheden
opdoet die je de rest van je leven bij je draagt. Het universitaire onderwijs moet dit
ondersteunen door gericht te zijn op het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden
en kritisch denken. Simpele kennisoverdracht gericht op feiten en tentaminering door middel
van enkel meerkeuzetoetsen zijn niet voldoende voor het behalen van een waardevol
diploma. Onderwijs draait om het verwerven van inzicht en een academisch werk- en
denkniveau dat studenten kunnen toepassen bij hun toekomstige loopbaan.
Lijst Calimero zet zich in voor de kwaliteit van het onderwijs om er voor te zorgen dat iedere
student die aan deze universiteit afstudeert, trots kan zijn op zijn of haar waardevolle
diploma. Om hiervoor ook in de toekomst te blijven zorgen, pleit Lijst Calimero voor de
onderstaande punten ter verbetering van het onderwijsbeleid.
Kleinschalig onderwijs
Kleinschalig onderwijs is voor Lijst Calimero al jaren een speerpunt. Kleinschalig en
interactief onderwijs binnen bijvoorbeeld werkgroepen zorgt voor nauwere
betrokkenheid tussen student en docent en ook voor directere aanraking met de stof.
Interactief onderwijs creëert meer prikkels voor studenten om met de stof aan de slag
te gaan. Kennisoverdracht is meer dan het stampen van hoorcollege-aantekeningen,
het gaat om het toepassing van theorie op de praktijk. Daar waar studenten bij niet
persoonlijk onderwijs kennis moeilijk onthouden, zullen zij deze kennis sneller
beheersen bij kleinschalig en interactief onderwijs.
Ook is er binnen kleinschalig onderwijs meer ruimte voor interactie tussen student en
docent, onder andere in het verkrijgen van feedback, wat bevorderlijk is voor de
ontwikkeling van analytisch denken en academisch schrijven. De afgelopen tijd zet de
universiteit gestaag stappen richting kleinschaliger onderwijs, bijvoorbeeld door het
invoeren van learning communities en het aannemen van meer wetenschappelijk
personeel. Door middel van learning communities worden studenten voor langere tijd
in vaste werkgroepen geplaatst, waarbinnen studenten elkaar beter kennen en elkaar
meer zullen stimuleren. Meer wetenschappelijk personeel leidt tot een betere
verhouding tussen docenten en studenten, wat eveneens prikkels oplevert voor de
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studenten om met de stof bezig te gaan. Lijst Calimero hoopt dat de universiteit de
ingeslagen weg zal doorzetten en zet zich in voor ideeën die dit kunnen bevorderen.
Meer aandacht voor academische vaardigheden
De studies van de RUG geven aandacht aan vaardigheden, zoals academisch schrijven
en analytisch denken, naast dat ze de student voorbereiden op het leven na de studie.
Deze vaardigheden zijn uiteraard van groot belang bij het schrijven van een scriptie of
afstudeeronderzoek. Daarnaast zijn ze ook na de studie steeds meer van belang.
Academische vaardigheden helpen de student om zichzelf te ontwikkelen, zowel
tijdens als na de studie. Dit is eens te meer nodig in deze snel veranderende wereld,
waar zeker na je studie niets zeker is.
Lijst Calimero pleit er daarom voor om vroegtijdig aandacht te besteden aan
academische vaardigheden in alle studieprogramma’s. Door doorlopend aandacht te
besteden aan de ontwikkeling van deze vaardigheden, worden studenten beter
voorbereid op hun scriptie en hun toekomstige werkveld. Academische vaardigheden
moeten in het begin van de studie al toegepast worden, en zullen daarna regelmatig
terug moeten komen in het curriculum. Er moet een goede basis gelegd worden om
vervolgens per studie te kijken naar wat een geschikte vorm is om dit te
implementeren.
Voor toegankelijk masteronderwijs
Door een wetswijziging is het nu voor alle universiteiten in Nederland mogelijk
geworden om te selecteren op masteronderwijs. Dit heeft direct gevolgen gehad voor
alle universiteiten en ook voor die van ons. Alhoewel wij vinden dat masterselectie in
principe kan bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, bijvoorbeeld wanneer
het gaat om excellentie of masters met capaciteitsproblemen, zijn we als Lijst Calimero
ook kritisch over selectie.
Ondanks dat veel van de plannen omtrent masterselectie nog in de ontwikkelfase
zitten, hebben wij als Lijst Calimero een aantal voorwaarden voor masterselectie, die
met hulp van de studenten zijn samengesteld.
Bovenal pleiten wij voor behoud van een waardevol diploma. Wanneer de RUG haar
eigen bachelorstudenten gaat weigeren na het behalen van een 6, impliceert dit dat
de RUG geen waarde zit in een bachelordiploma dat voldoende is afgesloten. We
vinden dan ook dat de RUG niet moet gaan selecteren om het selecteren.
Eerlijke en diverse toetsing
De manier van toetsing van een vak moet altijd een goede afspiegeling zijn van de
inhoud van het vak, zodat de waarde van het diploma wordt gegarandeerd. Bovendien
moeten de tentamenregelingen van alle faculteiten meer gelijk getrokken worden
zodat alle studenten dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. Het is bijvoorbeeld
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oneerlijk dat studenten van bepaalde faculteiten wel de mogelijkheid hebben zich
voor te bereiden op een tentamen door middel van een oefententamen, terwijl
studenten van andere faculteiten deze mogelijkheid niet hebben.
Tegelijkertijd moet de manier van toetsen meer divers zijn. Alleen goede en kwalitatief
hoogwaardige toetsing garandeert een waardevol diploma. Daarom moet de manier
van toetsing aansluiten op het vak en de inhoud van het vak goed reflecteren. Het is
daarom nodig dat verschillende manieren van toetsing wordt toegepast op
verschillende vakken. Ondanks het feit dat meerkeuze tentamens soms voordelen
hebben, zoals een hoge mate van efficiëntie, is het zeker niet de beste manier van
toetsing en moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Betere manieren van
toetsing zijn volgens Lijst Calimero altijd mogelijk.
Geen weekendtentamens
Momenteel

heeft

de

RUG

te

maken

met

capaciteitsproblemen

tijdens

tentamenperiodes. Daarom worden er nu ook tentamens afgenomen in de avonden
en tijdens het weekend. Lijst Calimero vindt dit geen goede zaak. Voor de meeste
studenten zijn tentamens in het weekend heel erg onhandig, veel studenten hebben
een zaterdag baan, sporten in het weekend of gebruiken het weekend voor andere
buitenschoolse activiteiten. Bovendien is het een extra druk op het personeel.
Daarom is Lijst Calimero van mening dat tentamens tijdens het weekend moeten
worden afgeschaft. De RUG moet de huidige examenruimte efficiënter benutten, zo
snel mogelijk nieuwe tentamenruimtes realiseren en opzoek gaan naar andere
potentiele

tentamenruimtes

voor

de

tussentijd.

Bovendien

moeten

meer

collegeruimtes worden gebruikt voor het afnemen van tentamens voor kleine
groepen, waarbij er wel voldoende bewaking moet zijn.
Invoeren zomertentamens
Lijst Calimero wil studenten de mogelijkheid bieden om onnodige studievertraging te
voorkomen. Er zijn al stappen ondernomen, maar het kan altijd beter. De studenten
die voor het volgende studiejaar toch nog hun propedeuse, bachelor of master willen
afronden, zouden de mogelijkheid moeten krijgen om tijdens de zomervakantie de
laatste paar punten alsnog binnen te kunnen halen. Hierbij moet het gaan om een
aantal vakken van maximaal 10 ECTS die herkanst mogen worden. Met een maximum
wordt voorkomen dat studenten op al hun vakken een derde kans krijgen. Deze derde
kans moet immers niet als standaard herkansing gebruikt worden, uitstelgedrag is
immers niet wenselijk. Deze mogelijkheid is primair bedoeld voor gemotiveerde
studenten die met deze herkansing toch hun propedeuse of diploma kunnen halen
en onnodige studievertraging willen voorkomen.
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Gelden afschaffing studievoorschot
Bij de afschaffing van de studiefinanciering en de invoering van het sociaal leenstelsel
is vanuit de politiek beloofd dat de vrijgekomen gelden volledig zullen worden
geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, onder andere door
het aanstellen van meer docenten. In het eerste jaar is gebleken dat het moeilijk te
achterhalen is of het vrijgekomen geld daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in het
onderwijs.
Lijst Calimero vindt het daarom belangrijk dat de RUG de gelden daadwerkelijk
besteedt aan verbeteringen op het gebied van het onderwijs. Zeker richting de
studenten die door de nieuwe regeling benadeeld zijn, is de universiteit verplicht dit
te doen en wij zullen ons hiervoor hard maken. Komend jaar zullen wij de voortgang
in de gaten houden en waar nodig erop toezien dat de gelden aan het juiste proces
worden besteed. Investeringen die voor Lijst Calimero belangrijk zijn, zijn onder
andere het verkleinen van de ratio tussen docenten en studenten, verbeteren van
studievoorzieningen en het aanbieden van meer studieplaatsen.
Master Profiling
Many students at the UG leave Groningen after finishing their Bachelor’s degree to
start a Master program elsewhere. Lijst Calimero thinks that the UG should focus more
on master profiling. This means that master programs at the UG should be of a more
specific profile and attractive to students in order to increase the number of
enrolments. For instance, in order to reduce misunderstanding, the name of a
program has to give a clear indication of the content and the language in which it is
taught. Additionally, increased numbers of high quality guest lectures, room for
internships and the possibility to write one’s thesis at a company would increase the
employability of master graduates and therefore the attractiveness of the Master
degrees themselves.
Designing your own Master
Veel masterprogramma's bieden niet veel ruimte voor studenten om te kiezen tussen
vakken of om het programma in grote mate zelf in te richten. Tegelijkertijd bestaat er
onder studenten vaak wel de behoefte om een masterprogramma in te richten naar
eigen inzicht, om zo de masteropleiding te personaliseren en te kunnen specialiseren
in een bepaald vakgebied.
Lijst Calimero vindt dat de RUG meer flexibiliteit moet bieden in masterprogramma's
door te werken met het concept "design your own master", wat ook al mogelijk is
binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Binnen faculteiten zou er de mogelijkheid
moeten zijn om een master te kunnen personaliseren waarbij studenten onderdelen
van bestaande masters kunnen combineren of kunnen kiezen tussen meerdere
vakken. Om de kwaliteit van de master te waarborgen, moeten goede richtlijnen
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worden opgesteld en zal het gekozen curriculum moeten worden goedgekeurd door
een studieadviseur. Door flexibiliteit toe te passen en de kwaliteit van de master te
behouden, zullen masters aan de RUG aantrekkelijker worden, wat aansluit bij het
beleid van masterprofilering.
Voor kwalitatieve pre-masters
De universiteit krijgt geen fondsen meer voor pre-masterstudenten, waardoor premasterstudenten relatief duurder zijn geworden voor de universiteit. Lijst Calimero is
akkoord gegaan met een verhoging van de collegegelden van de pre-masters, maar
vindt dat deze niet verder omhoog moeten, omdat dan de toegankelijkheid van
universitair masteronderwijs in het geding komt.
Tegelijk vinden we dat de kwaliteit van pre-masters niet mag lijden onder eventuele
lagere te besteden gelden voor de RUG. Daarom vindt Lijst Calimero dat er niet in het
vakkenaanbod van pre-masters mag worden gesneden om zo de kwaliteit van de premasters te waarborgen. Op die manier wordt ook voorkomen dat de premasterstudenten niet kunnen voldoen aan het niveau van een aansluitende master.
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Studiebegeleiding en faciliteiten
Studiebegeleiding
Voldoende goede docenten
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van docenten. Daarom
moeten docenten over de juiste kwalificaties beschikken en op voldoende niveau
Engels spreken. Twee jaar geleden is dit al ingevoerd na gesprekken met Lijst
Calimero. Lijst Calimero vindt het belangrijk dat docenten blijven voldoen aan de Basis
Kwalificatie Onderwijs (BKO). De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor
docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Op dit moment kunnen docenten slechts
één keer hun BKO halen, waardoor het moeilijk is om na te gaan of docenten jaren na
het halen van hun BKO nog over voldoende didactische vaardigheden bezitten. Lijst
Calimero pleit daarom voor herhaalde toetsing aan het BKO, zodat de kwaliteit van
docenten beter gewaarborgd wordt.
Naast kwalitatief goede docenten is het ook belangrijk dat er voldoende docenten zijn.
De Rijksuniversiteit Groningen heeft veel studenten per docent vergeleken met
andere Nederlandse universiteiten. Lijst Calimero denkt dat het verlagen van de
student/staf ratio de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren. Van docenten aan de
RUG wordt namelijk verwacht dat zij onderzoek en onderwijs combineren. Door meer
wetenschappelijk personeel aan te stellen kan de student/staf ratio verkleind worden,
wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Door de gelden die vrijgekomen
zijn uit de afschaffing van de studiefinanciering, zal de RUG extra geld ontvangen. Wij
pleiten er al langer voor dat dit geld gaat naar het aannemen van extra docenten, en
voor 2016 is dit gelukt. Wat ons betreft zetten we deze lijn door naar 2017 en verder.
Docenten zullen in een kleinschalige omgeving meer gemotiveerd zijn om hun kennis
over te dragen op studenten en hen enthousiast te maken voor hun vakgebied.
Betere scriptiebegeleiding
Het schrijven van een (bachelor-)scriptie is voor veel studenten een enorme opgave
en sommigen van hen hebben het gevoel niet voldoende begeleid te worden bij het
schrijven van hun scriptie. Daar waar docenten tekort schieten, moeten studenten
kunnen terugvallen op andere ondersteuning bij academisch schrijven, zoals bij een
eventueel academisch schrijfcentrum. Wist je dat er vier jaar geleden al zo'n centrum
was in de UB en dat fantastisch liep? Calimero maakt zich al jaren hard voor de
terugkeer van dit centrum en doet onderzoek hoe dit te bewerkstelligen. Het schrijven
van een scriptie is een leerzame ervaring en een mogelijkheid om je academische
vaardigheden in praktijk te brengen en te verbeteren. Tegelijk is dit voor de veel
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studenten de eerste kennismaking met zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.
Daarom is goede scriptiebegeleiding belangrijk. Te vaak lopen studenten vast bij het
schrijven van hun scriptie door onvoldoende beschikbaarheid van hun begeleider.
Daarom vindt Lijst Calimero dat docenten hiervoor meer tijd en middelen beschikbaar
moeten hebben.
Duidelijkere taakomschrijving voor studentassistenten
Studentassistenten kunnen een waardevolle toevoeging zijn aan de kwaliteit van het
onderwijs, omdat ze kleinschalig onderwijs mogelijk maken. Bovendien is het een erg
leerzame ervaring voor de studentassistenten zelf. Op het moment zijn er echter grote
verschillen tussen de faculteiten in de manier waarop studentassistenten worden
gerekruteerd en hoe zij worden ingezet. Lijst Calimero vindt dat er een centraal kader
gesteld moet worden aan de inzet van studentassistenten in het onderwijs. Hierbij
moet worden gezorgd voor een uitdagende invulling van het studentassistentschap,
zonder dat studentassistenten te grote verantwoordelijkheden krijgen, wat schadelijk
kan zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.
Nieuwe studentassistenten moeten daarnaast worden aangemoedigd om de MOOC
‘Students taking charge of higher education’ van de Rijksuniversiteit Groningen te volgen,
om zo de nodige vaardigheden op te doen om hun studentassistentschap tot een
succes te maken. Afgelopen jaar heeft Calimero in samenwerking met de RUG hard
gewerkt aan de eerste MOOC voor student assistenten. Wat is een MOOC? Een
massive open online course die je thuis, in de trein of in de UB kunt volgen. Deze
creatieve oplossing, die de student assistenten een fijne training kan geven, kan zo
aan iedere student laagdrempelig aangeboden worden. Verder vindt Lijst Calimero
dat de werving van studentassistenten eerlijk moet plaatsvinden: voor elke functie van
studentassistent moeten open sollicitaties plaatsvinden, zodat iedere student de
mogelijkheid heeft om te solliciteren voor een functie als studentassistent.
Verbeterde procedure matching
Sinds collegejaar 2014-2015 is het matchingtraject een verplicht onderdeel van de
toelatingsprocedure van de universiteit geworden. Het positieve effect dat matching
met zich mee zou brengen, namelijk het drastisch verlagen van uitval onder
eerstejaars studenten, is echter tot nog toe uitgebleven. Om deze reden pleit Lijst
Calimero voor verbetering van de matchingprocedure, zodat deze effectiever ingezet
kan worden. Allereerst moet een matchinggesprek verplicht onderdeel worden van de
procedure, omdat gesprekken voor beide partijen een beter beeld kunnen geven dan
enkel een enquête.
Ten tweede kunnen aankomende studenten alvast in aanraking kunnen komen met
de stof die hen het volgend jaar te wachten staat. Tijdens de matchingprocedure kan
bijvoorbeeld een opdracht of een toets gemaakt worden. Aan de hand van het gesprek
10

en een eerste aanraking met de stof kan men een advies geven aan de student, dit
advies moet echter altijd van niet-bindend karakter blijven; studenten zijn uiteindelijk
vrij om hun eigen studiekeuze te maken.
Als laatste hoort bij een solide matchingtraject dat er in de eerste periode van de
studie een evaluatiegesprek plaatsvindt waarin gekeken kan worden of de student
daadwerkelijk een verstandige studiekeuze heeft gemaakt. Eventueel kan er dan al in
een vroeg stadium hulp worden geboden om de aanwezige problemen op te lossen.
Betere studiebegeleiding
Voor studenten is het fijn als ze weten wat ze te wachten staat wanneer ze aan de RUG
beginnen te studeren. De nieuwe ontwikkelingen vragen veel van studenten. Door het
afschaffen van de studiefinanciering wordt de druk voor eerstejaars om goede keuzes
te maken opgevoerd. Daarom vindt Lijst Calimero dat de RUG hierin moet
tegemoetkomen door de begeleiding voor eerstejaars aanzienlijk te verbeteren. Naast
een effectieve matchingprocedure kan goede studiebegeleiding in de beginfase van je
studie hieraan bijdragen. Door een duidelijke informatievoorziening voor beginnende
studenten, weten zij al goed wat hun te wachten staat in de rest van de studie en welke
keuzes zij de komende jaren kunnen gaan maken.
Daarnaast zijn we van mening dat de RUG tekortschiet in de begeleiding van
studenten bij niet-studiegerelateerde problemen die in verband staan met de
verhoogde studiedruk in een veranderend studieklimaat. Mentorgesprekken, zoals
deze plaatsvinden in het eerste jaar, moeten niet enkel gericht zijn op
studieresultaten. Vaak is het voor een studenten een grote stap om hulp te zoeken als
ze tegen problemen aanlopen, terwijl goede begeleiding hierin juist belangrijk is om
studenten goed op te leiden. Studenten moeten ook ondersteund worden bij nietstudiegerelateerde problemen en ze moeten weten bij wie zij terecht kunnen als zij
daar behoefte aan hebben.
Beschikbaarheid en kennis van studieadviseurs
Lijst Calimero merkt dat de beschikbaarheid van studieadviseurs binnen de
verschillende faculteiten nog steeds heel wisselend is. We pleiten daarom voor meer
en

beter

bereikbare

studieadviseurs

en

een

betere

toegankelijkheid

van

studieadviseurs. Bovendien moeten studieadviseurs te allen tijden goed op de hoogte
zijn van de verschillende mogelijkheden die ze de studenten kunnen bieden. Nog te
vaak horen wij dat studiebegeleiders niet voldoende op de hoogte zijn van geldende
tentamenregelingen of bijvoorbeeld de mogelijkheden om in het buitenland te
studeren of extra vakken te volgen. Ook moeten studieadviseurs weten naar wie zij
studenten kunnen doorverwijzen als zij zelf niet over voldoende kennis bezitten om
studenten goed te helpen. Lijst Calimero heeft in het verleden meermaals gepleit voor
de invoering van een BasisKwalificatie Studieadviseurs, zodat de kennis en
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vaardigheden van studieadviseurs gewaarborgd worden. Daarnaast pleiten wij voor
de invoering van een anoniem systeem waarin studenten hun studieadviseurs kunnen
evalueren.

Faciliteiten
Voldoende studieplekken
De afgelopen jaren hebben wij opgemerkt dat studenten steeds vaker de voorkeur
aangeven om buiten de deur te studeren. De Universiteitsbibliotheek (UB) is
bijvoorbeeld enorm in populariteit toegenomen. Steeds meer studenten verruilen hun
kamers voor een plek in de UB. Het is daarom belangrijk dat de RUG voldoende
studieplekken blijft aanbieden. Het afgelopen jaar ontstond er in de weekenden
tijdens tentamenperiodes een ernstig tekort aan studieplekken. Lijst Calimero heeft
naar aanleiding van deze problemen eerst met succes bepleit dat de UB in de
tentamentijd alleen open is voor RUG studenten en daarna dat studieplekken in het
Harmoniegebouw ook in het weekend beschikbaar moesten worden. Komend seizoen
zal Lijst Calimero erop toezien dat er voldoende studieplekken beschikbaar blijven,
met name tijdens de tentamenperiodes.
Standaard aanbieden van videocolleges
Het is in veel collegezalen mogelijk om hoorcolleges op te nemen, maar deze
mogelijkheid wordt op dit moment nog te weinig gebruikt. Het opnemen van
hoorcolleges voor studenten is bijzonder handig. Zo kan een student gemakkelijker
twee studies volgen, omdat het terugkijken van de hoorcolleges maakt dat een
student niet altijd fysiek aanwezig hoeft te zijn. Daarnaast geef je op deze manier een
student de mogelijkheid om meer op zijn of haar eigen manier te studeren. Het is
bekend dat studenten van het enkel bijwonen van hoorcolleges niet altijd de gewenste
kennis opsteken. Dit zou kunnen worden verbeterd door het aanbieden van online
hoorcolleges. Daarom pleit Lijst Calimero voor een opt-out systeem, in plaats van een
opt-in systeem. Hoorcolleges worden dan standaard opgenomen, en docenten
kunnen ervoor kiezen om hoorcolleges niet te publiceren of op te laten nemen,
wanneer het online aanbieden van colleges de kwaliteit van het vak in gevaar brengt.
Digitale inzage van tentamen en standaardantwoorden verplichten
Alleen een cijfer is geen feedback! Lijst Calimero vindt het belangrijk dat alle studenten
de mogelijkheid hebben om feedback te ontvangen op hun tentamens. De universiteit
is een plek waar studenten de kans krijgen om te groeien en te leren van fouten en
dat is niet mogelijk bij gebrek aan feedback. Lijst Calimero is daarom van mening dat
te allen tijde tentamens en standaardantwoorden online moeten worden gezet, om
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zo terugkoppeling voor studenten op een toegankelijke manier mogelijk te maken. Dat
tentamens op een dergelijke manier niet hergebruikt kunnenworden, mag nooit een
argument van docenten zijn om tentamenvragen en standaardantwoorden niet online
te zetten. Kwalitatief goed onderwijs komt ook tot uiting in de kwaliteit van de
tentaminering!
Heropenen van het academisch schrijfcentrum
Lijst Calimero gaat zich, net als de afgelopen jaren, ook aankomend jaar weer hard
maken voor de heropening van een centraal academisch schrijfcentrum waar
studenten terecht kunnenn als ze tegen problemen aanlopen, bijvoorbeeld met
academische (Engelse) schrijfvaardigheden en met statistiek. Dit schrijfcentrum kan
eveneens ondersteuning bieden voor betere scriptie ondersteuning. Dergelijke
problemen komen veelvuldig voor bij alle studies, waardoor het belang om hier
centraal een voorziening voor aan te bieden groot is. Studenten die snel hulp nodig
hebben, kunnen terecht bij dit centrum. Dit geeft studenten de mogelijkheid om snel
verder te kunnen met hun werk, in plaats van soms dagen te moeten wachten op een
antwoord van de docent.
Food & Drinks
De toekomst van de eet- en drinkvoorzieningen aan de RUG is op dit moment niet
zeker. Het kan zijn dat er een uitbesteding plaats gaat vinden. Lijst Calimero is in
principe niet tegen een uitbesteding, maar vindt wel dat er aan een aantal eisen moet
worden voldaan. In de kantines moet een gevarieerd aanbod blijven van eten en
drinken, voor een lage prijs. Bovendien moet het mogelijk blijven om vrij in kantines
te verblijven en daar te studeren en eigen consumpties te nuttigen. Bij outsourcing
moeten kantines niet het eigendom worden van bedrijven, het moet ten alle tijden
onderdeel zijn van de Universiteit. Tot slot vinden wij het ontzettend belangrijk dat er
wordt gekeken naar de duurzaamheid van de aangeboden producten.
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Internationalisering
Eén van de belangrijkste actuele ontwikkelingen binnen de universiteit is de verdere
internationalisering. Sinds enkele jaren maakt de RUG grote stappen om een volledig
internationale universiteit te worden, waarbij programma’s niet enkel van taal veranderen
maar onderwijs wordt gegeven in een internationale academische omgeving. Een groeiend
aantal studenten aan de RUG komt uit het buitenland, zowel uit Europa als van de andere
continenten. In de toekomst zal dit betekenen dat rond de dertig procent van de
studentenpopulatie bestaat uit internationale studenten.
Lijst Calimero staat positief tegenover de internationalisering van de universiteit, zeker
omdat het internationale academische karakter van de universiteit bijdraagt aan de kwaliteit
van het onderwijs en omdat de diversiteit bijdraagt aan een innovatief academisch klimaat.
Bovendien

zorgen

de

ontmoetingen

van

studenten

met

verschillende

culturele

achtergronden voor de ontwikkeling van de ‘intercultural competence’ en worden studenten
zo voorbereid om te werken in een internationale omgeving.
Tegelijkertijd is Lijst Calimero kritisch op de gevolgen die internationalisering heeft. De RUG
moet internationalisering niet dicteren, maar doorvoeren met beleid en ondertussen
samenwerken met gemeente en studentenorganisaties om het gewenste resultaat te
bereiken. Internationalisering moet ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs: als
onze universiteit er een van wereldklasse wordt, dan moet ons onderwijs ook van
wereldklasse zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de internationale studenten warm
ontvangen worden in Groningen. Zowel op het gebied van informatievoorziening, huisvesting
als banenkans moeten internationale studenten gelijke kansen krijgen.
Meer inclusie internationale studenten
Met de doorgaande internationalisering van de universiteit en de studentenpopulatie
pleit Lijst Calimero voor meer inclusie van internationale studenten in de Groninger
studentengemeenschap. Te vaak blijkt dat internationale studenten moeite hebben
om sociale contacten op te doen tijdens hun tijd in Groningen en met name om in
contact te komen met Nederlandse studenten. Lijst Calimero vindt het zorgelijk dat
internationale studenten zich alleen voelen als zij naar Groningen komen om te
studeren. We hebben hier onder andere aandacht aan besteed door samen met het
Erasmus Student Network (ESN) een universiteitsbreed buddy-programma op te
zetten voor internationale studenten die nieuw naar Groningen komen en we willen
dit programma blijven ondersteunen.
Lijst Calimero pleit voor meer ondersteuning voor studieverenigingen die willen
internationaliseren, zodat internationale studenten meer betrokken kunnen raken bij
het Groninger studentenleven en er een echt internationale studentengemeenschap
kan ontstaan. Ook zijn we van mening dat betere integratie tussen internationale en
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Nederlandse studenten van beide kanten moet komen. We vinden daarom dat
internationale en Nederlandse studenten er samen verantwoordelijk voor zijn om één
studentengemeenschap te vormen. In onze ogen is taal een belangrijke speler in het
proces van integratie. De gratis taalcursussen Nederlands voor internationale
studenten moeten worden blijven aangeboden en voor Nederlandse studenten moet
de barrière om Engels te spreken lager worden. Door bijvoorbeeld binnen de
universiteit mogelijkheden te bieden om je Engelse taalvaardigheden te bieden, kan
dit bewerkstelligd worden.
Vormgeven International Classroom
Ook in het onderwijs is het belangrijk dat er meer aandacht is voor de
mondialiserende wereld en dat het onderwijs aansluit bij een internationaliserende
universiteit. Steeds meer internationale studenten komen aan de RUG studeren en
steeds meer studenten komen na hun studie in een internationale omgeving te
werken. Het werken in zo`n verzameling verschillende culturen vereist van studenten
de vaardigheid om tussen verschillende culturen te kunnen schakelen.
Met het vormgeven van de ‘International Classroom’ kan hierop worden ingespeeld.
Door docenten en studenten uit een grote diversiteit van culturen te laten
samenwerken, kan de ontwikkeling van interculturele competenties worden
gestimuleerd. Dat wil zeggen: effectief kunnen communiceren en samenwerken in
verschillende culturen.
Het belang van interculturele competenties wordt ook door de stuurgroep RUG
onderkend. Lijst Calimero overlegt op constructieve wijze in een stuurgroep over een
manier om deze competenties te omschrijven op je diploma. Lijst Calimero is hier
nauw bij betrokken en steunt deze plannen van harte.
De RUG heeft de International Classroom al opgenomen in haar onderwijsbeleid en
Lijst Calimero vindt dit een goede ontwikkeling. Het creëren van goed en herkenbaar
onderwijs met een internationale dimensie komt de kwaliteit van het onderwijs ten
goede en sluit aan bij de internationale ambities van de universiteit. Bij dit onderwijs
moet de inhoud worden afgestemd op een internationaal publiek. Hierbij valt te
denken aan het rekening houden met verschillen in voorkennis en het gebruiken van
meer internationale voorbeelden bij de stof. Daarnaast moet er tijdens colleges goed
gebruik worden gemaakt van de verschillen in standpunt en cultuur tussen studenten,
zodat deze de student bewust maken van de kansen en knelpunten bij het werken in
een internationale omgeving.
Meer en betere mogelijkheden om te studeren in het buitenland
Lijst Calimero denkt dat het erg waardevol is om tijdens je studie een tijd in het
buitenland door te brengen. Studenten die in het buitenland studeren, leren veel over
zichzelf, maar doen ook interculturele vaardigheden op en hebben de mogelijkheid
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om hun eigen vakgebied vanuit een ander perspectief te benaderen. Om deze
redenen is Lijst Calimero van mening dat bestaande samenwerkingen met
buitenlandse universiteiten uitgebreid moeten worden. Hierdoor wordt het
makkelijker om een partner universiteit te vinden die gespecialiseerd is het vakgebied
dat jou interesseert. Hierdoor haal je meer uit jouw tijd in het buitenland, omdat je
gemotiveerd bent om je ook in het buitenland in te zetten voor je vakken. Je zou
bijvoorbveeld een specifiek onderzoeksproject kunnen doen of je verder
specialiseren.
Daarnaast moet er een systeem worden geïmplementeerd om de kwaliteit van
partner universiteiten te toetsen. De kwaliteit en het niveau van vakken die je in het
buitenland volgt moeten vergelijkbaar zijn aan de vakken die door de RUG worden
aangeboden, zodat deze vakken ook daadwerkelijk iets toevoegen aan jouw diploma.
Gratis cursus Engels
Voor internationale studenten die een studie beginnen aan de Rijksuniversiteit
Groningen is er een mogelijkheid om een gratis cursus Nederlands te volgen. Lijst
Calimero vindt het ook belangrijk dat dergelijke cursussen Engels toegankelijk moeten
zijn voor de Nederlandse studenten. Veel Nederlandse studenten krijgen geen vakken
in het Engels aangeboden binnen hun studieprogramma. Daardoor wordt de Engelse
taalvaardigheid niet gestimuleerd en dat is jammer. Zowel Nederlandse als
internationale studenten hebben soms moeite met academisch Engels schrijven. Met
een gratis cursus Engels, in zowel spreken als academisch schrijven, zal de integratie
tussen Nederlandse en internationale studenten worden bevorderd, evenals de
interculturele dialoog binnen de studentengemeenschap. Daarnaast biedt dit voor
Nederlandse studenten de mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op de
internationale arbeidsmarkt.
Eerlijke informatie over huisvesting
De Rijksuniversiteit Groningen is beperkt in haar communicatie naar internationale
studenten over huisvesting door haar contract met de Stichting Studenten Huisvesting
(SSH). De SSH is een landelijke organisatie die in verschillende steden kamers en
woningen verhuurt aan studenten en bijzondere groepen jongeren. Het contract
tussen de RUG en de SSH benadeelt internationale studenten in hun zoektocht naar
een fijne woonplek. Door dit contract is het moeilijker om huisvesting te vinden, omdat
de RUG in haar communicatie naar internationale studenten enkel over de
mogelijkheden bij SSH mag spreken, waardoor internationale studenten cruciale
informatie over huisvesting in Nederland en Groningen missen. Daarbij betalen
internationale studenten vaak meer huur dan Nederlandse. Lijst Calimero vindt dat
internationale

studenten

dezelfde

toegang

moeten

hebben

tot

huisvestingsvoorzieningen en informatie hieromtrent als andere studenten. Zolang de
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RUG deze informatie niet verschaft, blijft Lijst Calimero gemotiveerd om internationale
studenten te helpen bij het vinden van kwalitatief goede huisvesting tegen een
redelijke prijs. We hopen hierbij samen te werken met andere organisaties voor
internationale organisaties. Wij pleiten voor een eerlijke informatievoorziening over
huisvesting in Groningen naar alle internationale studenten.
Meer Engelstalige informatie vanuit de gemeente Groningen
Op dit moment is veel informatie die door de gemeente Groningen wordt gegeven,
slechts gedeeltelijk of helemaal niet in het Engels te vinden. Ondertussen groeit het
aantal internationale studenten dat voor een semester of een langere tijd naar
Groningen komt. Lijst Calimero is van mening dat informatie voor alle studenten
toegankelijk moet zijn. Internationale studenten moeten ook zonder kennis van het
Nederlands hun weg kunnen vinden binnen de universiteit en in de stad. Wij zien het
als de taak van de universiteit, die een groeiend aantal internationale studenten
aantrekt, om samen te werken met de gemeente om er voor te zorgen dat alle
relevante informatie voor internationals in het Engels beschikbaar is en gemakkelijk
te vinden is.
Meer baankansen voor internationale studenten
Nederland is een aantrekkelijk land voor internationale studenten, niet alleen
vanwege de hoge kwaliteit van het onderwijs maar ook vanwege de economische
voorspoed en hoge levensstandaard. Echter, veel internationale studenten komen
niet op dezelfde manier in aanraking met bedrijven en carrièrenetwerken als
Nederlandse studenten.
Het is daarom belangrijk om de netwerkmogelijkheden en carrière-evenementen voor
internationale studenten te vergroten, zodat zij beter integreren met hun
Nederlandse medestudenten en zien dat ook zij na hun studie carrière kunnen maken
in Nederland. Dit is niet alleen gunstig voor de integratie van internationals hier in
Groningen, het heeft zelfs de potentie om de Nederlandse economie in zijn totaal te
beïnvloeden. Naast de RUG kunnen ook NEXT en de studieverenigingen deze
veranderingen bevorderen door internationale strudenten meer te betrekken bij
caririère-evenementen.
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Aansluiting op de arbeidsmarkt
Goede aansluiting op de arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker. Voor studenten zal het er
in de toekomst veel dynamischer aan toegaan op de arbeidsmarkt. Helaas scoort de RUG
laag wat betreft aansluiting op de arbeidsmarkt. Lijst Calimero vindt het ontzettend belangrijk
dat de RUG haar studenten goed voorbereid op de huidige arbeidsmarkt. Enkel een
universitair diploma biedt geen garantie op een baan voor het leven. Studenten moeten
zowel breed inzetbare competenties hebben als diepe expertise.
Om betere aansluiting op de arbeidsmarkt te realiseren moet de universiteit, in
samenwerking

met

de

studieverenigingen,

een

actievere

houding

aannemen.

Studieverenigingen spelen hierbij een centrale rol.Hiervoor is het belangrijk dat employability
onderdeel wordt van het vaste studieprogramma en dat er daarnaast meer extra-curriculaire
activiteiten worden aangeboden die gericht zijn op employability. Op deze manier kan een
grotere focus op employability van toegevoegde waarde zijn voor je diploma en een goede
aanvulling op het reeds bestaande aanbod van activiteiten van zowel de RUG als
studieverenigingen.
Implementeren employability in onderwijsprogramma’s
Lijst Calimero wil de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren door de
voorbereiding op de arbeidsmarkt expliciet op te nemen in het curriculum van elke
studie. Employability is een belangrijk onderwerp in de toekomst van het onderwijs
en daarom vinden wij dat dit thema expliciet naar voren moet komen in de
onderwijsprogramma’s van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierbij valt te denken
aan:
●

Een algemene voorlichting in het tweede semester van het eerste jaar,
bijvoorbeeld door één of meerdere gastcolleges van alumni, die deel uitmaakt
van de bestaande vakken;

●

Specifieke voorlichting over stages en een uitnodiging voor een gesprek met
NEXT na het behalen van 100 ECTS, waarbij het opstellen van een CV en
sollicitatiebrief centraal staat. Studenten worden hierdoor geprikkeld na te
denken over hun loopbaan;

●

Seminars over het vinden van werk en verdere ontwikkeling tijdens je loopbaan
bij het afronden van de bachelor of master, bijvoorbeeld tijdens het schrijven van
de scriptie.

Inzet vroegtijdige loopbaanvoorbereiding.
Lijst Calimero vindt het van belang dat een student al vroeg tijdens de studie in
aanraking komt met de loopbaanmogelijkheden. Om dit mogelijk te maken, pleit Lijst
Calimero voor een bredere inzet van studieadviseurs en docenten bij loopbaan-
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voorbereiding. Studieadviseurs kunnen bijdragen door studenten te begeleiden bij
het maken van hun keuzes binnen het programma en hen te wijzen op de
consequenties hiervan. Op deze manier kan een student zich in een vroeg stadium
specialiseren in een vakgebied door middel van keuzevakken. Verder kunnen
docenten en studentassistenten tijdens werkgroepen de brug slaan tussen de
behandelde stof en het toekomstige werkveld. Op deze wijze wordt al vroegtijdig
bewustzijn gestimuleerd onder studenten en worden studenten beter voorbereid op
de arbeidsmarkt.
Ontwikkeling van ‘vaardigheden van de 21e eeuw’
In een veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat studenten ‘toekomstbestendig’ worden opgeleid. Hiervoor zijn door de overheid de zogenaamde
‘vaardigheden van de 21e eeuw’ geformuleerd. Belangrijke vaardigheden zijn samenwerken, internationale competenties, ondernemerschaps- en leiderschapsvaardigheden en digitale competenties. Lijst Calimero wil dat deze competenties universiteitsbreed aandacht krijgen binnen studieprogramma’s én buiten de reguliere
studieprogramma’s om. Interdisciplinariteit moet zo veel mogelijk gestimuleerd
worden.
Betere promotie van de minor Ondernemerschap
Lijst Calimero is erg blij dat de RUG ondernemerschap onder studenten probeert
aan te moedingen door de minor Entrepreneurship aan te bieden aan de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde. Door deze minor te volgen kunnen gemotiveerde
studenten hun eigen onderneming kickstarten. Daarnaast biedt de minor studenten
de kans om hun innovatiekracht te vergroten en zich te onderscheiden op de
arbeidsmarkt. Veel studenten zijn echter niet op de hoogte van het bestaan van deze
minor, wat volgens Lijst Calimero ten koste gaat van het ondernemerschap onder
studenten. Wij pleiten er daarom voor om de minor Entrepreneurship beter te
promoten op alle faculteiten. Studenten met een interesse in ondernemerschap
moeten worden aangemoedigd om deze minor te volgen en de ruimte krijgen om de
minor in te passen in hun studieprogramma’s. Daarnaast is het aan de universiteit
om de ondernemersgeest van studenten van alle faculteiten te prikkelen,
bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen rondom ondernemerschap en
carrière.
Groter aanbod stages
Veel studenten willen zich graag voorbereiden op hun carrière door tijdens hun
universitaire studie al een stage te lopen. Lijst Calimero vindt dat er meer
mogelijkheden moeten komen om een stage te integreren in je bachelor- of
masteropleiding. Een stage zou onderdeel van de vrije ruimte kunnen zijn of als extra
19

vak aan je lijst kunnen worden toegevoegd. Ook een aantekening op je diploma zou
een goede manier zijn om de opgelopen studievertraging te verklaren. Het is van
belang dat stages aan strenge kwaliteitseisen getoetst worden, zodat alleen die stages
die iets toevoegen aan jouw kennis en vaardigheden worden erkend. Op deze manier
wordt voorkomen dat de waarde van je diploma omlaag gaat door het toevoegen van
onvoldoende uitdagende stages. Studieverenigingen kunnen een belangrijke rol
spelen in het voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door ze
te koppelen aan stageplekken.
Meer mogelijkheden om een scriptie buiten de RUG te schrijven
Wanneer je aan je bachelorscriptie begint, realiseer je je hoe dicht je al bij de
arbeidsmarkt staat. Lijst Calimero ziet daarom de meerwaarde in meer mogelijkheden
om je bachelor- en masterscriptie bij een bedrijf te schrijven. Hierdoor kunnen
studenten waardevolle ervaringen op doen en contacten opdoen die van nut kunnen
zijn als zij het werkveld willen betreden. De RUG moet ook studenten die minder
geïnteresseerd zijn in een academische carrière of een onderzoeksmaster,
ondersteunen. Door hun scriptie bij een bedrijf te schrijven leren studenten om hun
academische kennis te koppelen aan de realiteit, wat hun inzetbaarheid om de
arbeidsmarkt vergroot.
Goed werkend Young Alumni Network
Vorig jaar schreef Lijst Calimero een notitie aan het College van Bestuur, waarin wij
voorstelden om een Young Alumni Network (YAN) op te richten. Het YAN verbindt net
afgestudeerde studenten die in dezelfde fase van hun carrière zitten, waardoor zij
worden ondersteund in het opzetten van een professioneel netwerk.
Het College van Bestuur was erg positief over het idee om een YAN op te zetten. Lijst
Calimero gaat er het komende jaar op toe zien dat het YAN goed geïmplementeerd
wordt en dat het van toegevoegde waarde is en blijft voor recent afgestudeerde
studenten.
Universiteitsbrede carriereweek in samenwerking met studieverenigingen
Studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker. De RUG kan
hierin veel voor studenten betekenen door universiteitsbreed aandacht te geven aan
carrièrevoorbereiding. Naar het voorbeeld van de Universiteit van Utrecht wil Lijst
Calimero dat er in Groningen wordt gewerkt aan een universiteitsbrede carrièreweek
waarin aandacht wordt gegeven aan loopbaan maar bijvoorbeeld ook het ontwikkelen
van ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’. Een universiteitsbrede carrièreweek waarbij
activiteiten uiteindelijk facultair geregeld worden kan daadwerkelijk impact hebben op
de aansluiting op de arbeidsmarkt van RUG-studenten. Binnen dit evenement kunnen
studieverenigingen een belangrijke rol spelen door het organiseren van verschillende
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carrière gerichte activiteiten. Door rond deze week samen te werken kunnen
studieverenigingen mede profiteren van de grote schaal waarop een dergelijke week
wordt aangepakt.
Betere aansluiting met regionaal bedrijfsleven
Om Groningen een aantrekkelijkere stad te maken om te studeren, is het belangrijk
dat de RUG goede contacten onderhoudt met het regionale bedrijfsleven om zo
baankansen voor studenten te vergroten. Wanneer de RUG het regionale
bedrijfsleven meer betrekt bij haar onderwijs en evenementen, zullen studenten meer
aansluiting kunnen vinden met de regionale arbeidsmarkt. Te denken valt aan
gastcolleges door sprekers uit het regionale bedrijfsleven of een regionale
bedrijvendag binnen faculteiten.
Wanneer studenten vaker bedrijven uit de regio vinden voor een baan, zal dit
Groningen en de regio ten goede komen. Ook zal dit de masterprogramma’s
aantrekkelijker maken en zo een leegloop na de bachelor voorkomen.
Nuttig gebruik van gastsprekers
Studenten vragen zich soms af hoe hun studiemateriaal gerelateerd is aan het
dagelijkse leven en hoe zij hun vaardigheden en kennis in de toekomst kunnen gaan
gebruiken. Gastcolleges zijn een manier om een brug te slaan tussen academisch
onderwijs en jouw toekomstige carrière. Lijst Calimero gelooft daarom dat er meer
gastcolleges gegeven moeten worden en dat de focus van deze colleges zou moeten
liggen op de connectie tussen het studiemateriaal en het werkveld.
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Zelfontplooiing
Lijst Calimero vindt het belangrijk dat studenten de ruimte krijgen om zich naast hun studie
te ontwikkelen. De universiteit speelt hierbij een belangrijke rol. De motivering moet vanuit
de student zelf komen, waarbij de universiteit een faciliterende rol heeft. . Studenten moeten
de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen als student-assistent, om het honours
programma te volgen, door naar het buitenland te gaan of door een tweede studie te doen.
Deze mogelijkheden moeten goed worden gepromoot zodat de intrinsieke motivatie van de
student aangesproken wordt om hier gebruik van te maken.
Daarnaast is het belangrijk dat studenten zich ook buiten hun studie kunnen ontwikkelen.
Op de huidige arbeidsmarkt wordt van studenten meer gevraagd dan alleen een academisch
werk- en denkniveau. Werkgevers vragen ontwikkelde werknemers die competenties
machtig zijn die niet voorkomen binnen het studieprogramma. Zeker nu de studiedruk hoger
wordt, studeren duurder wordt en studenten sneller willen afstuderen, moet de RUG de
mogelijkheden faciliteren en studenten stimuleren om zich in te blijven zetten voor extracurriculaire activiteiten, bijvoorbeeld bij studieverenigingen, studentenverenigingen en
studentorganisaties. Lijst Calimero vindt het belangrijk dat de universiteit hier aandacht aan
besteedt in haar beleid, onder andere met het oog op onderstaande punten.
Student-assistenten
Een belangrijke en goede manier om je buiten je studie te ontwikkelen is via studentassistentschap. Het geeft de student de uitgelezen mogelijkheid ervaring op te doen
voor de klas en te proeven van een wetenschappelijke werkomgeving. Bovendien
leren studenten zo elkaar te helpen. Student-assistenten zijn daarom volgens Lijst
Calimero een goede aanvulling op het onderwijzend personeel. Om studentassistenten volwaardig in te kunnen zetten moeten ze allereerst op een eerlijke en
zorgvuldige wijze worden geselecteerd. Ook moeten ze goed worden voorbereid op
hun taak. Via de nieuwe MOOC maar ook door voldoende steun vanuit de universiteit.
Feedback op student-assistenten is ook erg belangrijk om de kwaliteit van het
onderwijs dat wordt gegeven door student-assistenten, te verbeteren.
Meer flexibiliteit in het onderwijs
Studenten moeten hun studie kunnen combineren met extra-curriculaire activiteiten
zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties die de student in het curriculum
behaalt. Lijst Calimero pleit daarom voor meer flexibiliteit in het onderwijs, zodat
studenten zelf kunnen bepalen hoe zij hun tijd indelen en hoe zij hun studie op een
efficiënte manier kunnen combineren met andere activiteiten. We willen dat het CvB
actief toezicht houdt op voldoende flexibiliteit binnen onderwijsprogramma’s door
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hier in beleidsvorming meer aandacht aan te geven. Voorbeelden van flexibiliteit zijn
bijvoorbeeld dat studenten altijd kunnen kiezen tussen verschillende werkcolleges, in
beide
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zelf
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onderwijsprogramma kunnen invullen met een vrije ruimte, zolang dit de waarde van
het diploma niet inperkt. Deze punten geven studenten ook meer keuzevrijheid
binnen het curriculum zodat iedere student uiteindelijk de opleiding naar eigen wens
kan volgen.
Eigen initiatief binnen onderwijsprogramma stimuleren
Studenten moeten worden aangemoedigd om zelf vorm te geven aan hun
studieprogramma, bijvoorbeeld met extra vakken of een tweede studie. Dit komt de
kwaliteit van het onderwijs ten goede, omdat je als student gemotiveerder bent voor
vakken die je echt interessant vindt. Lijst Calimero vindt daarom dat studenten niet
alleen extra vakken bij andere faculteiten, maar ook juist bij hun eigen faculteit
moeten kunnen volgen. Studenten moeten waar mogelijk een specialisatie kunnen
kiezen binnen hun studie of zij moeten zich kunnen specialiseren door extra vakken
bij hun eigen faculteit te volgen. Om het eigen initiatief van studenten te stimuleren is
het belangrijk dat de universiteit hier voldoende informatie over geeft, dat deze
informatie makkelijk terug te vinden is op de website van de universiteit en dat
studieadviseurs goed op de hoogte zijn van deze informatie.
Excelleren in een tweede Studie of via Honours college
Studenten moeten altijd de mogelijkheid hebben zich zoveel mogelijk binnen de
universiteit te ontwikkelen. Lijst Calimero benadrukt dan ook dat alle studenten de
mogelijkheid moeten hebben een tweede studie te gaan doen. De RUG moet dit
faciliteren en hierbij een ondersteunende rol aannemen. Het terug kunnen kijken van
hoorcolleges, flexibiliteit in seminars voor deze studenten en goede ondersteuning
van de studieadviseur zijn essentieel voor studenten die een tweede studie doen. De
RUG moet dit dan ook zoveel mogelijk faciliteren.
Versoepeling regels besturen buiten het profileringsfonds
De regels omtrent verplichte aanwezigheid bij colleges en tentamens moeten
versoepeld worden voor studenten die een bestuur doen of

belangrijke

maatschappelijke functie bekleden die buiten het profileringsfonds valt. Veel
studenten zetten zich in voor organisaties die van groot maatschappelijk nut zijn, maar
die niet door de universiteit worden erkend omdat deze buiten het profileringsfonds
vallen. De RUG moet zich richting deze studenten flexibeler opstellen.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke versoepeling, moet een
student al bij de start van het collegejaar hebben aangegeven een niet-erkend bestuur
te doen, en dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat hij/zij een aantal colleges of een
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tentamen mist vanwege zijn/haar verantwoordelijkheden.

Een onafhankelijk

medewerker van de RUG kan beoordelen of er daadwerkelijk een uitzondering kan
worden gemaakt voor deze persoon. Mocht het zich in het jaar voordoen dat deze
student beroep wil doen op zijn uitzonderingsregel dan moet dit altijd mogelijk zijn,
tenzij een docent bezwaar maakt met het oog op de kwaliteit van het onderwijs of het
behalen

van

het

vak.

Tevens vindt Lijst Calimero dat er gekeken moet worden naar de opname van deze
besturen in de regeling omtrent het krijgen van een formele erkenning van je
bestuursjaar. Niet ieder bestuur met een daadwerkelijke bestuurslast krijgt een
profileringsfonds. Soms omdat er niet aan de voorwaarden voldaan wordt, soms
omdat de vereniging nog niet groot genoeg is. Lijst Calimero vindt dat er gekeken moet
worden naar de geschiktheid van het krijgen van zo’n certificaat voor dit soort
besturen.
Behoud profileringsfonds
Nu de studiefinanciering is afgeschaft, is het van essentieel belang dat het
profileringsfonds van de huidige grootte en in de huidige vorm behouden blijft om het
voor studenten betaalbaar te houden een bestuursjaar te doen. Lijst Calimero vindt
dan ook dat het profileringsfonds zoals deze er nu is behouden moet worden. Veel
faculteiten komen op dit moment al in de knoei, wat betekent dat er gekort moet
worden op de beurzen per vereniging. Lijst Calimero vindt dit geen goede ontwikkeling
en pleit dan ook voor een oplossing. Het doen van een bestuursjaar mag in deze tijd
namelijk niet nog onvoordeliger worden dan voorheen.
Implementatie collegegeldvrij besturen optimaal voor de student
Recentelijk is vanuit de landelijke politiek besloten tot een verruiming van de
mogelijkheid tot collegegeldvrij besturen. Hierdoor kunnen studentbestuurders die
gebruik maken van het profileringsfonds collegegeldvrij besturen en blijvend
aanspraak maken een lening en OV-studentenabonnement, zonder collegegeld te
hoeven betalen. Lijst Calimero is zeer positief over deze wetswijziging. In de komende
periode zal de Rijksuniversiteit kijken naar de mogelijkheden dit te implementeren in
het Groningse model. Lijst Calimero zal er op toe zien dat de inwerkingstelling zo
optimaal mogelijk is voor toekomstige studentbestuurders, waarbij vooral voorkomen
moet worden dat de verruiming gepaard gaat met verlaging van de bestuursbeurzen.
Ondernemerschap
Ondernemerschap is een van de door de landelijke overheid geformuleerde
vaardigheden van de 21e eeuw.’ Lijst Calimero ziet daarom het belang in van het
ontwikkelen van deze vaardigheid onder studenten. Het aantal studenten met een
eigen

onderneming

en

het

aantal
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studenten

dat

geïnteresseerd

is

in

ondernemerschap groeit. Op dit moment biedt de universiteit al de mogelijkheid om
een minor entrepreneurship te volgen. Deze mogelijkheid moet goed worden
gepromoot onder studenten.
Bovendien moet student-ondernemers goed op de hoogte zijn van de voordelen die
zij hebben. Hierbij gaat het om de niet-financiële privileges van het profileringsfonds
waar zij aanspraak op kunnen maken.
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Transparant besturen
In Groningen worden studentenbelangen behartigd op verschillende niveaus binnen de
universiteit. In de universiteitsraad gebeurt dit onder andere door de fractie van Lijst
Calimero. Openheid, transparantie en inspraak zijn 3 absolute kernwaarden voor
medezeggenschap binnen deze universiteit. Wij willen ons dit jaar wederom hard voor deze
kernwaarden inzetten.
Allereerst moet het College van Bestuur open en eerlijk communiceren naar de studenten.
Openheid naar studenten zal beslissingen begrijpelijker maken. Dit is zeer belangrijk.
De leden van de universiteitsraad, en dus ook de fractie van Lijst Calimero, hebben een
verantwoordelijkheid naar hun kiezers. Lijst Calimero is zich hier ten zeerste van bewust en
vindt het ontzettend belangrijk dat de kiezers daarom goed op de hoogte zijn van het door
de universiteit gevoerde beleid en de door de universiteitsraad genomen besluiten.
Bovendien is het ontzettend belangrijk dat studenten zien wat er met hun op- en
aanmerkingen gedaan wordt.
De komende jaren zijn voor de RUGeen spannende periode nu een aantal grote stappen
zullen worden gezet met het openen van nieuwe locaties in Leeuwarden en Yantai, te weten
University Campus Fryslan en Branch Campus Yantai. Juist in een periode waarin de RUG
haar ambities uitwerkt en plannen maakt die Groningen overstijgen, vindt Lijst Calimero het
cruciaal dat het CvB eerlijk communiceert en transparant handelt in haar bestuurlijke taken.
Bij het najagen van ambities dienen het belang van de student en de kwaliteit van het
onderwijs nooit in het geding te zijn, en Lijst Calimero wil hierop toezien.
Onderstaande punten zijn voor Lijst Calimero belangrijke speerpunten op het gebied van
transparant besturen.
Belang medezeggenschap en participatie studenten
In alle lagen van bestuurlijke organisatie is medezeggenschap van groot belang om tot
goede en eerlijke besluitvorming te komen. De afgelopen jaren is ook landelijk
gebleken dat studenten meer behoefte hebben aan inspraak in het onderwijsbeleid.
De RUG is er voornamelijk voor het opleiden van zijn studenten. Het
vertegenwoordigen van studentenbelangen binnen de RUG staat voor Lijst Calimero
dan ook altijd op de eerste plaats. Het is belangrijk dat studenten zich het hele jaar
door gehoord voelen. Om deze reden heeft Lijst Calimero dit jaar de steunfractie
opgezet.

De

steunfractie

organiseert

gedurende

het

jaar

verschillende

zichtbaarheidsacties en activiteiten. Bovendien gaat Lijst Calimero iedere 6 weken in
discussie met verschillende studenten tijdens de denktank om zoveel mogelijk
meningen van studenten van verschillende studies te horen. Daarnaast heeft Lijst
Calimero wekelijks een open inloopuur, waar studenten langs kunnen komen voor
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vragen of problemen die ze hebben gemerkt. We hopen dat studenten deze
activiteiten van Lijst Calimero zien als mogelijkheden om te participeren en hun
mening naar voren te brengen, wat we ook komend jaar bij studenten hopen te
stimuleren.
Helderheid over besteding onderwijsgelden
Bij transparant besturen hoort ook transparantie over de financiën van de universiteit,
al helemaal als het onderwijsgelden betreft. Wij van Lijst Calimero vinden dat
studenten moeten weten waar hun collegegeld aan wordt besteed door de RUG. Wij
vinden dan ook dat het voor studenten inzichtelijk moet zijn hoe de universitaire
middelen worden verdeeld over faculteiten en diensten. Daarbij is het ook goed als te
zien is hoe die verdeling tot stand is gekomen. Bovendien kan het College van Bestuur
zich zo verantwoorden als deze verdeling tot problemen leidt, zeker wanneer deze
direct de kwaliteit van het onderwijs raken.
Openheid rondom beslissingen
Lijst Calimero vindt het ontzettend belangrijk dat het CvB eerlijk en duidelijk
communiceert over genomen beslissingen. Studenten zullen zo beter begrijpen
waarom beslissingen worden genomen en wat hierbij de overwegingen waren. Zo
kunnen zij de keuzes van de RUG beter begrijpen en in de juiste context plaatsen. Een
win-win situatie in onze ogen. Helemaal nu er voor de toekomst zoveel ingrijpende
dingen veranderen aan de RUG zal Lijst Calimero zich nog harder inzetten voor meer
transparantie van het College van Bestuur naar de studenten toe.
Openheid rondom Yantai
Lijst Calimero is van mening dat de RUG rondom de plannen met het openen van de
Branch Campus Yantai transparantie moet bieden in haar bestuurlijk handelen. Het
belang van de student en de kwaliteit van het onderwijs dienen nooit in het geding te
zijn bij het uitvoeren van opening van Yantai.
Rondom Yantai is de Universiteitsraad op de hoogte gebracht door het CvB over de
laatste gang van zaken. Lijst Calimero heeft steeds gehamerd op het belang van
kwaliteitsbehoud aan de RUG en het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in
Yantai. Daarnaast vinden we van belang dat er draagvlak is voor de plannen in Yantai
onder docenten en studenten. Daarom is het komend jaar van belang dat er
informatiebijeenkomsten worden georganiseerd en dat er heldere communicatie is
richting studenten en docenten. Lijst Calimero zal ook komend jaar de ontwikkelingen
rondom Yantai nauwlettend in de gaten houden.
Bij de plannen van de RUG in Yantai dient te worden voorkomen dat studenten
ondergesneeuwd raken bij het CvB door hun bestuurlijke ambities. De nieuwe
plannen dienen steeds kansen te bieden voor studenten.
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