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De negende fractie van Lijst Calimero heeft in 2014 al aandacht gevraagd voor de formele erkenning 
van bestuurs- en medezeggenschapsjaren Deze vormen van nevenactiviteiten brengen vaak 
studievertraging met zich mee. De formele erkenning van nevenactiviteiten houdt in dat een student 
bij het afstuderen een bewijs of certificaat van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt waar op staat 
vermeld welke activiteiten deze student in welke periode heeft vervuld. Over wanneer een 
bestuursjaar certificaatwaardig is, valt later te discussiëren.  
 
Bij het zoeken naar een baan is het erg belangrijk dat de opgelopen studievertraging goed 
verantwoord kan worden. Een formele erkenning door de RUG ondersteunt studenten in het 
afleggen van deze verantwoording. Juist RUG als universiteit kan namelijk deze erkenning waardevol 
maken, en zo een enorme toegevoegde waarde voor het diploma creëren. 
Daarbij past deze erkenning ook in het nieuwe strategische plan van de RUG, zeker met betrekking 
tot de internationaliseringsdoelstellingen. Ten eerste is het voor internationale studenten van groot 
belang dat zij zo’n erkenning krijgen wanneer zij een bestuursjaar ondernemen. Het is voor veel 
internationale studenten nog lang niet zo vanzelfsprekend om een bestuursjaar te doen, en zij zijn 
soms terughoudend om hieraan te beginnen, juist omdat ze bang zijn niet-erkende studievertraging 
op te lopen. Werkgevers buiten Nederland, en deels ook binnen Nederland, zijn zich mogelijk niet 
bewust van het belang dat een bestuursjaar heeft in de Groningse studentencultuur, en hoeveel hard 
werk en tijd hierin geïnvesteerd wordt. Ook Nederlandse studenten ervaren vergelijkbare problemen 
wanneer zij na hun studie in Groningen op zoek gaan naar een baan in het buitenland. Juist om álle 
studenten van de RUG álle kansen op de mondiale arbeidsmarkt te bieden, is de invoering van de 
formele erkenning nevenactiviteiten noodzakelijk.   
 
Het is absoluut niet moeilijk om een dergelijk systeem in te voeren aan onze universiteit. Veel 
Nederlandse universiteiten zijn zelfs al bekend met dit certificaat, bijvoorbeeld de TU Delft, de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Twente. Studenten die daar grote 
nevenactiviteiten uitvoeren, kunnen aan het einde van hun bachelor of master op een extra 
certificaat rekenen. Zij doen dit door op de website van de onderwijsinstelling hun gegevens in te 
vullen en hier hun officiële documentatie bij te voegen die aantonen dat deze student inderdaad een 
dergelijke nevenactiviteit heeft uitgevoerd. Een andere optie zou zijn om een commissie aan te 
stellen die zich zou kunnen bezig houden met het verstrekken van deze certificaten. Ook is er een 
manier om het profileringsfonds te verbinden aan een certificaat. Als een bestuur aanspraak maakt 
op het profileringsfonds, dan dient dat bestuur al allerlei gegevens in die laten zien waar zij mee 



bezig zijn. Deze gegevens zouden ook kunnen worden gebruikt bij de weging of een student in 
aanmerking komt voor een certificaat.  
 
De RUG wil een internationale universiteit worden en een internationale universiteit brengt 
ontzettend veel aspecten met zich mee. Eén van de belangrijkste aspecten van een internationale 
universiteit, vinden wij, is dat de studenten die er studeren, worden opgeleid om de mondiale 
arbeidsmarkt te gaan bestormen. Een dergelijk certificaat is dan zeker een pré.  
 
Wij hopen dat het College ook in ziet dat dit certificaat alleen maar voordelen met zich mee brengt. 
Wij zouden graag meedenken over de verdere invulling van dit idee en zijn enorm benieuwd naar de 
reactie van het CvB.  


