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De universitaire wereld is volop in beweging. 
Universiteiten moeten zich meer profileren en maken 
meetbare afspraken over de te leveren ‘prestaties’ 
om financieringsredenen. Dit biedt kansen voor de 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan de RUG. 
Lijst Calimero vraagt aandacht voor de inhoud, 
vormgeving en kwaliteit van reguliere opleidingen. 
Wij zijn van mening dat bij een aantal opleidingen de 
capaciteit absoluut haar grenzen heeft bereikt. 
Studentenaantallen zijn dusdanig groot dat docenten 
daar niet meer adequaat mee kunnen omgaan, 
waardoor docenten vervallen in een gebrek aan 
feedback, academische toetsing en interactiviteit van 
de colleges. Wij vinden dat student-stafratio’s niet nog 
verder kunnen stijgen zonder dat dit leidt tot een 
vermindering van de waarde van je diploma.

Voor studenten is langer studeren niet meer 
vanzelfsprekend. ‘Nominaal is normaal’, zo is 
tegenwoordig het credo. Hier wordt steeds meer op 
aangestuurd door allerlei landelijke ontwikkelingen 
zoals de langstudeerdersmaatregel en invoering van 
een strikte scheiding tussen een bachelor- en 
masteropleiding. Dit zijn geen zaken waar we 
invloed op hebben, maar wel vinden wij dat de RUG 
er alles aan moet doen om studenten geen onnodige 
vertraging te laten oplopen. Daarom zullen we ook 
komende jaren blijven pleiten voor zaken als 
meerdere instroommomenten in de master en 
voldoende mogelijkheden voor studenten met 
bijzondere omstandigheden.

Voor studenten worden de gevolgen van een foute 
studiekeuze steeds groter. Lijst Calimero vindt daarom 
dat er meer moet worden gedaan om foute 
studiekeuzes te voorkomen. Dit is niet alleen in het 
belang van de studiekiezer en zijn jaargenoten, maar 
ook zeker in het belang van de RUG. Wij vinden dat 
betere voorlichting  van essentieel belang is. Iedere 
student en studiekiezer hoort te weten wat het niveau 

van de opleiding is, waar de opleiding zich in 
profileert en wat het perspectief is op de arbeidsmarkt. 
Dit beleid hoort samen te gaan met persoonlijke 
begeleiding, waardoor een hoop onduidelijkheid kan 
worden voorkomen.

Opwaardering van het onderwijs kan alleen tot stand 
komen als docenten en studenten daar actief bij 
betrokken zijn. Lijst Calimero heeft zodoende al een 
aantal voorstellen gedaan over de wijze waarop zou 
moeten worden omgegaan met de resultaten van vak- 
en docentevaluaties. Van studenten mag veel gevraagd 
worden, maar ook voor het personeel gaat de lat om-
hoog. Zo pleiten wij voor een hogere 
onderwijsintensiteit met minder vakken tegelijk 
geroosterd en steunen wij het communities idee: leren 
in kleine groepen.

Student zijn aan een universiteit is niet alleen studeren, 
maar ook voor een belangrijk gedeelte zelfontplooiing. 
Extra-curriculaire activiteiten naast de studie moeten 
gefaciliteerd worden door de RUG. Wij vinden dat 
de RUG niet mee moet gaan in de landelijke tendens 
waarin zelfontplooiing belemmerd wordt.

De RUG staat voor grote uitdagingen waarin de 
student centraal hoort te staan. In ons verkiezings-
programma presenteren wij verschillende punten om 
het studeren in Groningen aantrekkelijker te maken. 
Deze punten lopen uiteen van onderwijs tot betere 
koffie. Door voor deze punten te pleiten en door 
onze visie op academisch onderwijs te uiten zal Lijst 
Calimero volgend jaar aan de slag gaan met maar één 
doel voor ogen: Niet bezuinigen ten koste van jouw 
diploma!

Kandidaatsfractie Lijst Calimero 2012-2013,
Gabi Wals, Berber Harkema, Koos Tervooren, 
Milou Peters, Carlo Schimmel, Berber van Haren, 
Dorieke Overduin
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De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door bezuinigingen en het steeds massaler worden van de universiteiten. Lijst 
Calimero werkt aan onderwijshervormingen die ervoor zorgen dat je een diploma krijgt dat wat waard is voor je verdere loopbaan. 
Wij stellen de volgende maatregelen voor:

• Niet bezuinigen ten koste van jouw diploma
• Géén bindend studieadvies in het tweede en derde jaar
• Alleen college van gekwalificeerde docenten
• Weten wat er met je mening gedaan wordt: resultaten van vakevaluaties en verbeterplannen toegankelijk via Nestor
• Betaalbaar onderwijs, ook voor tweede studies
• Academisch toetsen: minder feiten, méér inzicht en niet alleen multiple choice
• Geen half jaar onnodig stilstaan: meerdere instroommomenten per jaar en distance learning faciliteren

De RUG scoort al tijden zwak op faciliteiten, voorlichting en informatievoorziening. Wij vinden dat het voor studenten mogelijk 
moet zijn om optimaal te kunnen studeren zonder voor onnodige verrassingen te komen te staan:

• Automatische tentameninschrijving na vakinschrijving
• Gegarandeerde feedback bij essayopdrachten
• Klappers voortaan ook digitaal aanbieden
• Het nieuwe printen: goedkoper dubbelzijdig en draadloos printen vanaf je laptop

De studiecultuur wordt steeds internationaler. Een groot deel van de studenten aan de RUG komt uit het buitenland en als 
Nederlandse student is het een mooie ervaring om zelf naar het buitenland te gaan. Een internationale ervaring moet voor studenten 
worden gefaciliteerd:

• Betere begeleiding van internationale studenten
• Betere toegang vanuit de Rijksuniversiteit Groningen tot topuniversiteiten in het buitenland

Ten slotte zet Lijst Calimero zich in voor zelfontplooiing naast je studie. Groningen is een stad waar studenten veel extra ervaringen 
op kunnen doen, dit is een meerwaarde voor studenten die behouden moet blijven.

• Collegegeldvrij besturen moet mogelijk zijn aan de RUG
• Eerlijke beloning voor actieve studenten in Groningen 

Lijst Calimero is een partij met inhoud, wij zullen ook volgend jaar gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan de RUG, 
waardoor jij als student weer wordt uitgedaagd.

SAMENVATTING
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Het uitbreiden van het bindend studieadvies naar jaar 2 en 3 vindt 
Lijst Calimero onbespreekbaar.
Uit de evaluatie van het bindend studieadvies (BSA), zoals dat in 
2010 is ingevoerd, is gebleken dat het zijn doel heeft gediend: het 
selecteren en verwijzen van studenten naar de juiste 
opleiding. Ruim 80% van de studenten heeft een (voorlopig) 
positief studieadvies ontvangen. De groep studenten die af viel 
behaalde gemiddeld slechts 14,9 EC terwijl de groep studenten 
met een positief advies de 40 EC drempel vaak ruim haalde. Lijst 
Calimero heeft altijd achter deze maatregel gestaan.

Het BSA is  volgens Lijst Calimero een geschikte manier om 
studenten op de juiste opleiding te krijgen Naar ons inziens 
moet het niet gebruikt worden als een manier om studenten 
zo snel mogelijk door hun studie heen te jagen. Het gaat er om 
dat studenten zo snel mogelijk op de juiste plek terechtkomen. 
Helaas zijn de nieuwe beleidsplannen van de universiteit toch 
steeds meer op rendementen gericht.

Met het oog op de prestatieafspraken die de RUG met het 
ministerie van OCW heeft gesloten en de veranderende 
academische omgeving heeft de universiteit als voornemen 
het BSA verder op te hogen en in te voeren in meerdere jaren. 
Vooral bij de meerjarige invoering ziet Lijst Calimero grote 
nadelen. Het vergroot de kans dat studenten die wel in staat zijn 
om de studie succesvol af te ronden, toch met hun studie zullen 
moeten stoppen. Studenten kunnen dan in het tweede of derde 
jaar nog van hun studie verwijderd worden terwijl ze al een 
diploma in zicht hebben. Bovendien worden de mogelijkheden 
tot verdieping en verbreding buiten de studie hierdoor steeds 
meer beperkt en wordt het volgen van meerdere studies 
nagenoeg onmogelijk. 

Lijst Calimero ziet een BSA niet als de oplossing voor een beter 
rendement en zal er alles aan doen om de invoering van het BSA 
in meerdere jaren te voorkomen. Aankomend jaar zullen wij 
opnieuw pleiten voor studie-inhoudelijke verbeteringen. In dit 
verkiezingsprogramma lichten wij onze ideeën hierover nader 
toe. 

Lijst Calimero is tegen compensatoir toetsen.
Het is al veel in het nieuws geweest afgelopen jaar. Universiteiten 
die studenten de mogelijkheid bieden een vak waar een 
onvoldoende op is behaald, te laten compenseren door een 
vak dat wel met een voldoende is afgesloten. Lijst Calimero is 
fel tegen deze vorm van  compensatoir toetsen. Wanneer je als 
student je diploma behaalt dien je alle elementen van je studie 
te beheersen. Compensatoir toetsen betekent een daling in de 
kwaliteit van het onderwijs en is daarom in de ogen van Lijst 
Calimero geen optie. 

Naar een betere en eenduidige indeling van het academisch jaar.
Lijst Calimero is groot voorstander van een verbeterde indeling 
van het academisch jaar. Het gaat dan zowel om de aanpassing 
van de roostering (minder vakken tegelijkertijd) als om 
uniformiteit (een gelijke indeling voor verschillende faculteiten). 
Van het eerste is bewezen dat dit studenten in staat stelt om zich 
beter te focussen op de vakken die ze volgen, de concurrentie 
tussen tentamens verminderd wordt en daardoor bijdraagt aan 
betere studieresultaten.

Een uniforme indeling van het academisch jaar aan de hele 
universiteit heeft daarnaast nog een aantal andere voordelen. 
In de eerste plaats wordt het eenvoudiger om vakken te volgen 
bij een andere faculteit. Juist het combineren van verschillende 
disciplines is de kracht van de RUG als brede universiteit. Een 
tweede voordeel is een betere aansluiting bij internationale 
programma’s. Zowel voor studenten die in Groningen een 
semester komen studeren, als voor onze eigen studenten die 
een semester naar het buitenland gaan, biedt aanpassing van de 
jaarindeling voordelen. Tot slot brengt uniformering ook 
helderheid in de wirwar aan inschrijfdeadlines en zal dit 
bijdragen aan een efficiënter ruimtegebruik. 

Lijst Calimero wil dat de uitslag van (her)tentamens van 
propedeuse vakken voor 1 februari bekend zijn.
Indien studenten overwegen om hun studie niet af te ronden 
in verband met een dreigend BSA is het van belang dat zij op 1 
februari duidelijkheid hebben over het aantal punten dat zij tot 

ONDERWIJSKWALITEIT

ONDERWIJS
HERVORMING
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dan toe hebben behaald. Wanneer studenten zich voor 1 
februari uitschrijven kunnen zij zich immers nog inschrijven 
voor een andere studie en hoeven de prestatiebeurs, aanvullende 
beurs en OV chipkaart voor het eerste half jaar niet te worden 
terugbetaald. Hiervoor is het van belang dat studenten voor 1 
februari weten waar ze aan toe zijn. Daarom pleit Lijst Calimero 
ervoor dat alle uitslagen van het eerste semester voor 1 februari 
bekend moeten zijn. 

Lijst Calimero is voor volwaardige schakelprogramma’s van 
universitair niveau.
Schakelprogramma’s die bachelorstudenten voorbereiden op het 
masterprogramma zijn erg belangrijk. Ambitieuze studenten 
kunnen op deze manier worden voorbereid op het behalen van 
de master die het best bij hen past. Lijst Calimero heeft er altijd 
op gewezen dat behoud van het hoge niveau van de 
schakelprogramma’s essentieel is. 

Helaas is het niveau van schakelprogramma’s niet altijd gelijk 
aan dat van de reguliere universitaire bachelor. Door het Haagse 
beleid staat de kwaliteit nog eens extra onder druk: 
schakelprogramma’s die normaal een jaar duurden moeten nu in 
een half jaar worden gegeven. Zo niet, dan worden de 
programma’s niet bekostigd door het Rijk.

Lijst Calimero pleit ervoor om, ondanks de financiële druk, het 
niveau van schakelprogramma’s te waarborgen. Dit betekent 
dat men niet zomaar een programma van een half jaar kan 
aanbieden waar dit eerder nog een jaar was; dit zou kwalitei-
tsvermindering tot gevolg hebben. Volgens Lijst Calimero kan 
het probleem worden opgelost door studenten de mogelijkheid 
te bieden naast hun vooropleiding extra universitaire vakken te 
volgen zodat het schakelprogramma toch volledig is. 

Lijst Calimero is voor verplichte intake-gesprekken voor aspirant 
studenten.
De RUG moet waakzaam zijn voor teveel groei. Kwaliteit van 
het onderwijs gaat altijd boven de kwantiteit. Door de 
toenemende instroom van studenten dreigen steeds meer

massastudies te ontstaan die de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede 
komen. Daarom moet er sprake zijn van meer selectie aan de poort en 
betere begeleiding en voorlichting, om studenten zo snel mogelijk op de 
juiste plek te krijgen. Een geschikte mogelijkheid die al veel gebruikt wordt 
is decentrale selectie.  Een andere mogelijkheid waarvoor wij pleiten is het 
invoeren van verplichte intake-gesprekken met aankomende studenten 
waaruit een advies voortkomt. Via een dergelijk gesprek is het bijvoorbeeld 
mogelijk om studenten met een 5 op wiskunde erop wijzen dat ze bij 
bepaalde studies veel statistiek krijgen en dat dit een probleem kan worden. 
Intake-gesprekken zullen ertoe leiden dat aankomende studenten bewuster 
kiezen, studenten minder snel boven hun niveau gaan studeren en ook 
eerder de juiste studie kiezen. 

Lijst Calimero pleit voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs én onderzoek.
Naast onderwijs is onderzoek een kerntaak van de RUG. In het onderzoek 
dat verricht wordt, spelen promovendi een grote rol. Zij dragen bij aan de 
kennis op de universiteit door het verrichten van onderzoek dat vervolgens 
wordt gepubliceerd. Mede door het aantal promoties per jaar en het aantal 
wetenschappelijke publicaties wordt de RUG afgerekend en verwerft zij haar 
inkomsten.

De RUG heeft een beleid ingezet om meer te verdienen aan promovendi 
door snellere en meer promoties. In 2015 wil de RUG 500 promovendi 
een doctorstitel laten behalen. Dit gebeurt enerzijds door promovendi 
aan te stellen als student in plaats van werknemer. Lijst Calimero vindt dit 
zorgelijk, aangezien deze student-promovendi moeten rondkomen van een 
lage beurs in plaats van een degelijk salaris. Daarnaast wil de RUG dat een 
promotietraject sneller wordt afgerond. Er worden op dit moment pilots met 
3-jarige promotietrajecten uitgevoerd. Net als bij het onderwijs voorziet Lijst 
Calimero een daling van de kwaliteit op het gebied van onderzoek. 

Lijst Calimero vindt dat de RUG zich niet moet blindstaren op kwantitatieve 
doelstellingen, zoals 500 promoties per jaar. De kwaliteit moet altijd leidend 
zijn. Wij zetten ons in voor hoogwaardig onderwijs én onderzoek.

KIES
KWALITEIT
KIES LIJST

CALIMERO
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Lijst Calimero pleit voor een hoog niveau van academische vaardigheden.
Lijst Calimero vindt academisch schrijven één van de belangrijkste 
vaardigheden die studenten zouden moeten ontwikkelen tijdens hun 
studie. Tot onze grote spijt wordt er momenteel niet bij elke studie evenveel 
aandacht besteed aan de academische schrijfvaardigheden van de student, 
terwijl bij elke studie, van Nederlands recht tot Biomedische 
wetenschappen, het zeer essentieel wordt geacht voor een academische 
basis. Lijst Calimero pleit dan ook voor voldoende schrijfopdrachten voor 
studenten gedurende de academische carrière. 

Lijst Calimero wil betere begeleiding bij bachelorscripties.
De begeleiding bij bachelorscripties laat bij veel opleidingen aan de RUG 
te wensen over. Feedback vindt soms alleen plaats in groepen waardoor er 
weinig individuele aandacht is. De bachelorscriptie is juist het moment om 
individueel aan de slag te gaan en zelf na te denken over een academisch 
onderwerp. Het werken in groepen aan de bachelorscriptie kan nuttige 
feedback en meer structuur opleveren, maar mag nooit ten koste gaan van 
de individuele begeleiding en feedback van de begeleidende docent. 

Hiernaast kan de communicatie met de docent beter. Door onduidelijkheid 
over normen en deadlines moeten studenten soms talloze nieuwe versies 
inleveren voor hun scriptie wordt aanvaard, wat onnodige frustraties en 
studievertraging tot gevolg kan hebben. Zeker nu de harde knip wordt 
doorgevoerd, vindt Lijst Calimero het van belang dat deadlines bij aanvang 
van het schrijfproces bekend zijn en dat begeleidende docenten tijdens het 
schrijfproces voor constructieve feedback beschikbaar zijn. Een goede 
bachelorscriptie vormt een bekroning op de bachelor en het gehele 
proces dient dan ook goed te worden ondersteund. Lijst Calimero is 
daarom van mening dat de bachelorscriptie in de toekomst als vak moet 
worden aangeboden met een helder begin- en eindpunt om 
studievertraging te voorkomen.

Lijst Calimero wil dat docenten verplicht feedback geven bij 
schrijfopdrachten. 
Schrijfvaardigheid is van groot belang bij academische opleidingen. Om 
goed te leren schrijven is goede feedback van essentieel belang. Van fouten 
moeten studenten leren, maar dan moet er wel eerst meer duidelijkheid 
bestaan over deze fouten. Enkel een beoordeling van een essay op basis 
van een cijfer, geeft slechts een algemene indicatie van de kwaliteit. De 

verbeterpunten worden hierbij niet specifiek aangeduid. Het is dan 
ook essentieel dat aan studenten wordt uitgelegd op basis van welke 
criteria hij of zij beoordeeld is. Alleen hierdoor komen studenten te 
weten aan welke punten zij moeten werken om tot een verbetering 
te komen. Het huidige beleid van faculteiten laat docenten geheel 
vrij in de manier waarop zij feedback geven. De praktijk wijst zelfs 
uit dat er bij veel vakken helemaal geen sprake is van feedback. Lijst 
Calimero vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling en pleit ervoor 
dat docenten verplicht worden om feedback te leveren op 
schrijfopdrachten door middel van het werken met 
beoordelingsformulieren. 

Lijst Calimero pleit voor toetsen op academisch niveau: minder 
multiple choice en meer inzicht.
Door de massaliteit van sommige opleidingen kiezen de docenten 
soms voor toetsing door middel van multiple choice vragen. Dit 
is een gemakkelijke manier van toetsen aangezien het docenten 
bergen nakijkwerk scheelt. Deze vorm van toetsing vraagt echter te 
weinig van de student en doet geen recht aan de analytische 
vaardigheden die universitaire studenten zouden moeten 
bezitten. Lijst Calimero vindt dat toetsing niet beperkt moet blijven 
tot multiple choice vragen. Studenten moeten uitgedaagd worden 
om verworven inzichten en vaardigheden te laten zien. Essayvragen 
zijn hier bij uitstek geschikt voor en daar zou volgens Lijst 
Calimero dan ook veel vaker gebruik van moeten worden gemaakt.
 
Lijst Calimero streeft naar transparante beoordelingen van tenta-
mens, presentaties, scripties en essays.
Er bestaat een groot gebrek aan richtlijnen voor beoordelingen. 
Docenten meten vaak met twee maten en vorm schijnt belangrijker 
te zijn dan inhoud. Voor studenten leidt dit tot vragen waar niet 
altijd een duidelijk antwoord op kan worden gegeven. Lijst 
Calimero vindt dat zowel de opdracht als de cijferbepaling helder 
moet zijn. De universiteit zou docenten moeten verplichten 
beoordelings- of feedbackformulieren in te vullen. Op deze manier 
krijgen studenten niet alleen een duidelijke, transparante 
cijferbepaling, maar kunnen zij ook verbeterpunten meenemen  bij  
een volgende opdracht.

ONDERWIJSKWALITEIT

ACADEMISCHE 
VAARDIGHEDEN

EN FEEDBACK
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Lijst Calimero pleit voor de openbaarheid van de resultaten van 
vakevaluaties. 
De evaluaties van vakken zijn essentieel voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Uit 
deze kritische reflecties kunnen leerpunten gehaald worden waarmee de kwaliteit van het 
onderwijs kan worden verbeterd. Lijst Calimero vindt dat studenten dienen te weten wat de 
uitkomsten zijn van een vakevaluatie en wat er met de feedback gedaan wordt. In navolging 
van de faculteit Economie en Bedrijfskunde, vindt Lijst Calimero dat ook andere faculteiten 
de vakevaluaties openbaar dienen te maken. Daarbij hoort ook een verbeterplan, dat door de 
docent zal worden opgesteld op basis van de feedbackpunten, zodat het vak het jaar daarop 
ook daadwerkelijk kan worden verbeterd. Meer openbaarheid motiveert de student om hun 
feedback te geven en nog belangrijker: de docent kan worden aangesproken op slecht 
onderwijs. 

Lijst Calimero vraagt om gekwalificeerde docenten voor studenten.
De universiteit streeft ernaar om in 2015 80% van haar docenten een Basiskwalificatie 
Onderwijs (BKO) te laten bezitten. Voor nieuwe docenten is dit verplicht voordat ze 
mogen beginnen met het geven van onderwijs. Voor zittende docenten wordt de 
mogelijkheid gegeven een verkort traject te volgen. Veel zittende docenten voelen hier echter 
weinig voor, omdat zij zichzelf capabel genoeg achten om goed onderwijs te geven. Lijst 
Calimero ziet dat dit vaak niet het geval is en pleit ervoor om juist de zittende docenten 
actief te stimuleren om zo snel mogelijk hun BKO-registratie te halen.

Docenten met ambitie moeten door de universiteit worden aangemoedigd en gefaciliteerd 
een seniorkwalificatie onderwijs (SKO) of een andere verdiepingscursus te behalen. 
Excellente prestaties op onderwijsgebied moeten gewaardeerd worden en zouden op termijn 
moeten kunnen leiden tot een versneld hoogleraarschap.

Slecht onderwijs mag niet beloond worden. Lijst Calimero vindt dat docenten die bij 
docent-, vak- en tentamenevaluaties bij herhaling laag worden beoordeeld, niet meer in 
aanmerking zouden moeten komen voor het verkorte BKO-traject. Tevens moet het 
mogelijk zijn om deze docenten een verplicht coachingstraject te laten volgen.

ONDERWIJSKWALITEIT

KWALITEITS
ZORG

ONDERWIJSKWALITEIT
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richtlijnen te zijn waarbij het doel is studenten niet bij 
de hand te nemen, maar een steun in de rug te bieden. 
Maatwerk wordt de norm, zodat studenten actief worden 
uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Lijst Calimero pleit voor lager instellingscollegegeld voor 
de tweede studie.
Een tweede studie wordt vanuit Den Haag helaas niet 
meer bekostigd, waardoor de student voor een tweede 
studie het instellingscollegegeld moet betalen: een bedrag 
variërend van €4.135 tot €32.000. Studenten die een extra 
opleiding op hoog niveau willen doen worden hierdoor 
ontmoedigd, terwijl dit juist aangemoedigd moet worden. 
Daarom pleit Lijst Calimero voor lager instellingscol-
legegeld voor studenten die twee studies tegelijkertijd 
volgen. Ook moet gekeken worden naar studenten die 
twee soortgelijke studies volgen. Wanneer een student 
maar de helft van de vakken van een opleiding hoeft te 
volgen door bijvoorbeeld vrijstellingen, zou deze student 
ook maar de helft van het instellingscollegegeld moeten 
betalen en niet het 
volledige bedrag.

Lijst Calimero pleit voor betere begeleiding van 
studentassistenten.
Studentassistenten worden breed ingezet, zowel bij 
onderwijs als onderzoek. Dit zorgt voor minder druk 
bij docenten en snellere tentamen- en essayuitslagen. In 
principe een goede zaak, maar Lijst Calimero vindt dat 
het schort aan de begeleiding voor studentassistenten. 
Deze gebrekkige begeleiding kan nadelige gevolgen heb-
ben voor de student die het desbetreffende vak volgt. 
Zo beoordeelt de ene studentassistent strenger dan de 
andere, waardoor er verschillen in beoordeling ontstaan. 
Dit probleem zou kunnen worden opgelost door middel 
van een cursus voor de studentassistenten. Lijst Calimero 
is voor een intensieve  begeleiding over de gehele periode 
waarin de studentassistenten zijn aangesteld. 

 Lijst Calimero is voor open werving van 
studentassistenten.
Bij het aannemen van studentassistenten is er geregeld 
sprake van vriendjespolitiek. Studenten die goed te boek 
staan bij de docent maken een grotere kans uitgekozen 
te worden. Daarbij komt dat het overgrote deel van de 
studenten vaak niet eens op de hoogte is van de 
vacature. Lijst Calimero streeft voor een open werving 
van studentassistenten en wil het plaatsen van vacatures 
op de vacaturebank van Nestor verplichten. De 
sollicitaties zouden hierdoor op een duidelijkere en 
eerlijkere wijze moeten verlopen.
 

Lijst Calimero is voor meer interactie tussen studenten en 
docenten. 
Een universiteit is niet een school waar de leraar uitlegt 
hoe iets werkt en een student enkel luistert. Het 
kenmerk van studeren is de interactie, zowel tussen 
studenten onderling, als ook tussen docenten en 
studenten. Docenten moeten eenvoudiger te benaderen 
zijn. Zo is het vaak onduidelijk wanneer een docent 
aanwezig is om vragen te beantwoorden. Dit kan 
opgelost worden door betere communicatie en het 
instellen van een spreekuur waarin deze vragen gesteld 
en beantwoord kunnen worden. Daarnaast zijn alle 
docenten per e-mail bereikbaar, alleen wordt er vaak 
niet snel genoeg gereageerd. Lijst Calimero vindt dit 
zonde en wil het contact tussen docent en student 
verbeteren. Lijst Calimero betreurt bovendien het feit 
dat studenten en personeel niet in dezelfde gebouwen 
werkzaam zijn, zoals het geval is bij de FRW en steeds 
meer bij GMW. Hierdoor wordt het onderhouden van 
contact bemoeilijkt, wat de academische cultuur niet ten 
goede komt.

Lijst Calimero pleit voor een student-lid in het College van 
Bestuur
Op tal van terreinen worden er iedere dag beslissingen 
genomen die van invloed zijn op studenten. Deze 
beslissingen worden genomen door bestuursorganen, zoals 
faculteitsbesturen en het College van Bestuur. De controle 
hierop wordt uitgeoefend door de medezeggenschap: de 
faculteitsraden en de universiteitsraad. In de faculteiten zit 
er een student-lid (studentassessor) in het bestuur, op 
universitair niveau niet. Lijst Calimero pleit ervoor om ook 
op universitair niveau een studentassessor in te voeren.
Door een student met adviserende stem te laten 
deelnemen aan de vergaderingen van het College van 
Bestuur kan deze student direct invloed uitoefenen op de 
besluitvorming. Deze studentassessor is een bestuurder en 
staat dus buiten de medezeggenschap. Net als de andere 
leden van het College van Bestuur is ook de 
studentassessor bij de universiteitsraad aanwezig om tekst 
en uitleg te geven, maar door in een vroegtijdig stadium 
een student te betrekken bij de besluitvorming komen de 
studenten centraler te staan in nieuw beleid.

Lijst Calimero wil passende begeleiding voor studenten.
Er wordt steeds meer van studenten verwacht, maar de 
student mag ook zeker meer van de RUG verwachten. 
Studenten zouden te allen tijde hun vragen moeten 
kunnen stellen en zouden er op moeten kunnen 
vertrouwen dat zij goede begeleiding krijgen wanneer zij 
dit nodig hebben. Persoonlijk contact speelt hierbij een 
belangrijke rol en dit mag als gevolg van bezuinigingen 
niet in het geding komen. Invoering van het BSA, de harde 
knip en de langstudeerdersmaatregel maken goede 
begeleiding nog essentiëler. 

Ook vanuit de RUG moet er alles aan gedaan worden om 
te voorkomen dat studenten onnodig vertraging oplopen. 
Studieadviseurs moeten goed op de hoogte zijn van de 
laatste ontwikkelingen en er zorg voor dragen dat 
studenten van de gevolgen van diverse maatregelen op de 
hoogte zijn. Wat betreft begeleiding dienen er duidelijke 

ONDERWIJSKWALITEIT

ALGEMEEN
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Lijst Calimero is voor een grotere beschikbaarheid van 
videocolleges.
Als student in de 21e eeuw gaat de technologie ook bij het 
studeren een steeds belangrijkere rol spelen. Een aangenaam 
gevolg hiervan is de beschikbaarheid van videocolleges. 
Hierdoor kunnen colleges door studenten worden teruggekeken 
wanneer dit hen uitkomt, en krijgen zij de kans om de uitleg van 
ingewikkelde materie nog eens nader te bekijken. Ook bieden 
videocolleges de mogelijkheid om vakken meerdere keren per 
jaar aan te bieden, zoals op de Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde al veel gebeurt. Voor studenten geeft dit meer 
flexibiliteit in hun studieprogramma.

Lijst Calimero wil dat er altijd wetenschappelijk relevante 
literatuur wordt gebruikt.
Voorgeschreven literatuur is een belangrijk onderdeel van een 
vak. Docenten aan de RUG blijken echter regelmatig last te 
hebben van ‘Gronings hobbyisme’. Hierbij geven docenten 
hun eigen boeken op als verplicht, terwijl deze relatief minder 
relevant of van een lagere kwaliteit zijn binnen het vakgebied. 
Daardoor bestaat het gevaar dat studenten een te eenzijdige blik 
krijgen op het te bestuderen onderwerp; alleen de visie van de 
docent. Voor een goed begrip van het vak heeft de student een 
breed perspectief nodig om zo kritisch te kunnen zijn en een 
eigen mening te kunnen vormen. Bovendien vindt Lijst 
Calimero dat alle literatuur van hoogstaand en academisch 
niveau moet zijn. Helaas hebben wij geconstateerd dat 
bijvoorbeeld rechtenstudenten gebruik moeten maken van het 
boek “Economics voor Dummies”. Dit hoort niet thuis aan een 
vooraanstaande universiteit als de RUG. 

Lijst Calimero wil online verkoop en inzage van readers en 
klappers en langere openingstijden van repro-shops.
Voor veel vakken worden readers gebruikt die de student van 
te voren moet kopen. Nu moeten deze readers vaak worden 
gekocht op specifieke verkooppunten, zoals de repro-shop. Deze 
repro’s hebben beperkte openingstijden en bovendien moet  er 
soms, bijvoorbeeld op de faculteit Wijsbegeerte, met contant 
geld worden betaald. Wij vinden dit niet praktisch en pleiten 

daarom voor langere openingstijden en meer online-
mogelijkheden:  Lijst Calimero wil dat klappers voorafgaand 
aan een vak online besteld kunnen worden, zodat deze nog voor 
het eerste college kunnen worden afgehaald. Daarnaast wil Lijst 
Calimero het ook mogelijk maken dat readers online 
beschikbaar zijn. Zo heeft de student de keuze om readers op 
papier of online te lezen. Dit bespaart studenten tijd en moeite 
en zorgt er voor dat zij direct over de juiste vakliteratuur bes-
chikken. 

De openingstijden van repro-shops moeten worden uitgebreid. 
Het vlak voor de deadline printen van een opdracht, 
bijvoorbeeld om 16.30 uur moet gewoon kunnen. Ook het 
bereiken van de faciliteiten voor het printen en drukken van 
posters en andere (studie)materialen zou langer mogelijk 
moeten zijn.

Lijst Calimero pleit voor een multifunctionele collegekaart.
De collegekaart functioneert op dit moment als identificatie bij 
tentamens, verschaft toegang tot de ACLO en sinds kort kan je 
met een daarvoor bedoelde strip op je collegekaart ook printen 
op de RUG. Volgens Lijst Calimero kan de kaart voor nog meer 
doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld voor betalingen in de 
kantine en bij koffieautomaten. Tevens zou zo’n multifunctionele 
collegekaart voor de volledige studieduur aan de RUG gebruikt 
moeten kunnen worden. 

Lijst Calimero pleit voor ruimere beschikbaarheid van 
studieplekken.
De Universiteitsbibliotheek (UB) wordt steeds vaker gebruikt 
door HBO-studenten en scholieren. Met de UB heeft de RUG 
echter het doel om studenten van de RUG te voorzien van een 
goede studieplek. Het is dan ook onacceptabel dat HBO-
studenten en scholieren de plekken innemen terwijl de RUG 
kampt met ruimtegebrek, zeker tijdens drukke 
tentamenperiodes. Lijst Calimero pleit voor betere afspraken 
met de Hanzehogeschool om dit probleem aan te pakken. 
Daarnaast wil Lijst Calimero dat er beter wordt gelet op 
scholieren. Volgens Lijst Calimero bestaat de kerntaak van de 

FACILITEITEN
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UB in het faciliteren van onderwijsruimte en naslagwerken 
aan studenten van de RUG. Daarnaast staat de toegang tot het 
gebouw open voor iedereen met een abonnement. Door de 
toegang tot het gebouw te koppelen aan het bezit van een 
abonnement of collegekaart kunnen deze twee doelen samen 
gaan. 
 
Lijst Calimero is voor betere en goedkopere kantines.
Tussen de colleges en zelfstudie door is het belangrijk dat je 
even kan uitrusten, bijkletsen en energie op kan doen voor een 
volgende sessie. Voor veel studenten zijn de kantines echter 
een dagelijkse bron van ergernis. Het aanbod is zeer schaars, 
de koffie is vies, de kwaliteit van producten laat nogal eens te 
wensen over en de prijzen van de verkochte producten zijn niet 
marktconform. Lijst Calimero is voor het afschaffen van de 
monopoliepositie die het Facilitair Bedrijf op dit moment bezit 
en pleit voor een gezonde marktwerking. Het moet een 
openbare aanbesteding worden, die meer is afgestemd op de 
wensen van de studenten en de werknemers. De klant, oftewel 
de student, zal hierbij voorop moeten staan en het moet 
afgelopen zijn met de starre organisatie van het Facilitair bedrijf. 
Dit zal voor een betere kwaliteit, bredere aanbod en lagere 
prijzen moeten leiden. Vele universiteiten en hogescholen, 
waaronder de Hanzehogeschool, gingen ons al voor. Nu de RUG 
nog.

Lijst Calimero pleit voor nieuwe mogelijkheden om draadloos te 
printen.
Enige tijd geleden is de RUG overgestapt op het nieuwe 
printsysteem Equitrac, waardoor het ineens niet meer mogelijk 
is om draadloos te printen vanaf een laptop. Lijst Calimero 
vindt dat het studenten zeker niet ontmoedigd mag worden om 
hun laptop mee te nemen naar een studieplek. Het niet kunnen 
printen vormt hierbij een belemmering. Aan het doorsturen 
van documenten naar de ‘vaste’ desktops van de RUG moet een 
einde komen en de RUG moet aan het werk gezet worden om 
het draadloos printen opnieuw mogelijk te maken.
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Lijst Calimero wil heldere informatie over inschrijftermijnen.
Steeds meer studenten volgen vakken aan een andere faculteit en 
lopen tegen het probleem van verschillende inschrijftermijnen 
en de bijbehorende sancties aan. Bij de ene faculteit dienen 
studenten ten minste anderhalve maand van te voren 
ingeschreven te staan voor een vak of tentamen, terwijl dit bij 
andere faculteiten tot twee weken voor aanvang nog mogelijk is. 
Studenten zijn hierdoor soms te laat om zich in te schrijven voor 
een college en kunnen dus niet deelnemen of moeten eerst een 
boete betalen. Lijst Calimero vindt daarom dat studenten goed 
moeten worden geïnformeerd over de inschrijftermijnen van 
alle faculteiten. Om dit eenvoudiger te maken pleit Lijst 
Calimero voor uniformering van de inschrijftermijnen van alle 
vakken en tentamens. 
 
Lijst Calimero is voor automatische tentameninschrijving na 
vakinschrijving
Als een student zich te laat inschrijft voor een tentamen, moet 
een student €15,- per tentameninschrijving betalen tot een 
maximum van €50,- om alsnog deel te mogen nemen aan een 
tentamen. Lijst Calimero vindt dit zonde van het geld. Door 
standaard ingeschreven te worden voor een tentamen wanneer 
een student zich inschrijft voor het desbetreffende vak, kan dit 
voorkomen worden. 

Lijst Calimero pleit voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt, 
door actieve inzet van alumni en bedrijven binnen het onderwijs.
Veel studenten worstelen met de vraag: hoe pas ik de theorie 
uit een vak toe in een latere baan? De universiteit beschikt over 
een groot alumni-netwerk dat een waardevolle rol kan spelen 
bij het beantwoorden van deze vraag. De RUG moet zich actief 
bezighouden met het verkleinen van de afstand tussen de uni-
versiteit en de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het aantrekken 
van gastsprekers en het organiseren van carrière-events. Een 
goede ontwikkeling is het nieuwe career services project van de 
RUG waarbij een digitaal systeem wordt opgezet om studenten, 
bedrijven en alumni met elkaar in contact te brengen.
Dit systeem kan een goede hulp zijn voor studieverenigingen 
om zich bezig te houden met arbeidsmarktoriëntatie. Wel moet 

hierbij de vrijheid voor verenigingen om hun eigen activiteiten 
te organiseren worden gewaarborgd. Ook dienen kleine 
studieverenigingen actief ondersteund te worden door de RUG, 
zodat ook zij gemakkelijk in contact kunnen komen met 
bedrijven.

Lijst Calimero pleit voor heldere overzichten van minoren en 
masters binnen en buiten de faculteit.
Er is binnen de universiteit een groot aanbod aan verschillende 
minoren en masteropleidingen. Zowel de minoren als masters 
hoeven niet alleen binnen de faculteit van de bachelor gevolgd te 
worden. Vanwege het enorme scala aan mogelijkheden zien veel 
studenten door de bomen het bos niet meer. De huidige 
minor- en mastervoorlichtingen geven beperkte informatie en 
daarnaast is hierover ook te weinig informatie te vinden. Het 
is de taak van de studieadviseurs om studenten een goed en 
helder overzicht te verschaffen van minoren en masters, zowel 
binnen als buiten de opleiding. Ook via de RUG-site moet er 
een duidelijke voorlichting komen, zodat studenten eenvoudig 
een helder beeld kunnen krijgen van de keuzemogelijkheden. 
Op deze manier kunnen studenten hun opleiding optimaal 
inrichten. In het verleden heeft Lijst Calimero zich al ingezet 
voor een duidelijk overzicht van de studiemogelijkheden en ook 
aankomend jaar zullen wij ons hier weer hard voor maken.

INFORMATIEVOORZIENING 
EN VOORLICHTING
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Lijst Calimero pleit voor betere begeleiding voor internationale studenten
Aan de RUG studeren steeds meer internationale studenten. Samen 
profiteren wij hiervan door het internationale karakter van Groningen en 
de kennis die deze studenten meebrengen. Lijst Calimero vindt wel dat 
de RUG haar verantwoordelijkheid moet nemen: meer en vooral betere 
begeleiding voor de internationale student is noodzakelijk. 
Verwachtingen die gekweekt worden door voorlichting dienen 
waargemaakt te worden. Dit betekent betere begeleiding bij het vinden 
van een kamer, het oplossen van de problemen bij de Housing Office, 
ondersteuning bij het vinden van een stage in de regio en het geven van 
begrijpelijke feedback. De internationale student heeft moeite 
ondernomen om te komen studeren aan de RUG en betaalt hier vaak ook 
nog eens veel voor. De RUG moet dan ook moeite ondernemen om de 
internationale student de mogelijkheid te geven om te presteren.

Lijst Calimero wil meer integratie zien van internationale studenten in de 
medezeggenschap en het verenigingsleven. 
Internationalisering is één van de speerpunten van de RUG. Lijst 
Calimero wil de actieve deelname van internationals in het Groningse 
studentenleven stimuleren, maar hiervoor is duidelijke communicatie 
nodig en deze is niet altijd aanwezig. Zo is er in het verleden een 
misverstand geweest wat betreft het wel of niet beschikbaar zijn van 
bestuursbeurzen voor internationals. Om de integratie van de 
internationale studenten te stimuleren, is duidelijke informatie 
noodzakelijk, zodat ook zij weten waar ze aan toe zijn.

Lijst Calimero wil betere huisvesting voor internationale studenten
Veel internationale studenten betalen elke maand hoge bedragen om een 
kamer in de stad te huren. De kwaliteit van deze kamers voldoet echter 
vaak niet aan de verwachtingen. Lijst Calimero pleit voor een betere 
prijs-kwaliteitverhouding voor de kamers die aangeboden worden door 
de Housing Office. Daarnaast is het van belang dat internationale 
studenten beter begeleid worden in het vinden van een kamer. De 
voorlichting voor studenten dient namelijk de juiste verwachtingen te 
scheppen. Tevens vinden wij dat de communicatie naar Nederlandse 
studenten moet verbeteren. Zo weten veel studenten bijvoorbeeld niet 
dat het via de Housing Office mogelijk is om hun kamer tijdelijk 
beschikbaar te stellen aan internationale studenten.

Lijst Calimero pleit voor meer partnerships met topuniversiteiten in 
het buitenland.
Lijst Calimero is een groot voorstander van de ontwikkeling dat 
steeds meer studenten internationale ervaring opdoen tijdens hun 
studie aan een gerenommeerde universiteit in het buitenland. Deze 
internationale ervaring moet meer inhouden dan alleen maar een 
culturele ontwikkeling. Veel studenten hebben internationale 
ambitie, maar willen wel het idee hebben dat ze onderwijs krijgen dat 
op zijn minst het niveau van de RUG haalt. Helaas bieden vele 
faculteiten alleen programma’s aan op universiteiten waarbij het 
curriculum niet als meerwaarde op de eigen studie kan worden 
beschouwd. Daarnaast is het aanbod over verschillende studies slecht 
verdeeld: sommige studies hebben te weinig aanbod, de ander juist te 
veel. Lijst Calimero vindt dat studeren in het buitenland 
aantrekkelijker moet worden gemaakt door meer partnerships op te 
bouwen met topuniversiteiten, waardoor het kwaliteitsniveau 
omhoog zal gaan. 

Lijst Calimero wil dat RUG-tentamens ook gemaakt kunnen worden in 
het buitenland.
Wanneer studenten voor hun studie in het buitenland zitten is het 
lastig om een vak bij de RUG af te ronden. Je kunt hiervoor immers 
niet even heen en weer reizen. Het gevolg hiervan is dat je bij 
terugkomst in Nederland moet wachten op een nieuwe 
tentamengelegenheid, wat een mogelijke vertraging op zou kunnen 
leveren. Lijst Calimero vindt dat studenten onder bepaalde 
omstandigheden de mogelijkheid moet worden geboden om 
onderwijs te krijgen op afstand; distance learning. Zo moeten 
studenten college kunnen volgen via webklassen en tentamens 
kunnen maken op afstand. Essays of open boek tentamens worden 
bij zo’n systeem via e-mail geregeld, zodat ze bijvoorbeeld ook in 
het buitenland kunnen worden gemaakt. Zeker gezien de drastische 
gevolgen van het oplopen van studievertraging in de toekomst door 
de harde knip en de verwachte langstudeersmaatregel, zijn dergelijke 
innovatieve maatregelen erg belangrijk voor studenten.

INTERNATIONALISERING
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Lijst Calimero pleit voor collegegeldvrij besturen. 
Nu het voor studenten steeds lastiger wordt om zich bezig te 
houden met extra-curriculaire activiteiten, is er behoefte om 
tot creatievere oplossingen te komen. Een mogelijkheid zou het 
zogenaamde ‘collegegeldvrij besturen’ kunnen zijn. Dit idee is 
door de Tweede Kamer aangekaart en Lijst Calimero vindt dit 
voor studenten aan de RUG een interessante optie. 
Besturen die fulltime actief zijn voor hun vereniging, heb-
ben de mogelijkheid om zich uit te schrijven bij de betreffende 
instelling als zij in hun bestuursjaar geen punten willen halen. 
Hierdoor lijden zij geen extra studievertraging en hoeft er geen 
collegegeld te worden betaald. Door middel van een contract 
met de instelling blijft de mogelijkheid op compensatie vanuit 
het profileringsfonds wel bestaan. 

Zodra het wettelijk mogelijk is om collegegeldvrij besturen in te 
voeren, moeten studenten aan de RUG hier gebruik van kunnen 
maken. Daarom pleit Lijst Calimero ervoor om als universiteit 
voorbereid te zijn, door het opstellen van contracten en het 
opnemen van deze mogelijkheid in de profileringsfondsregeling.

Lijst Calimero wil eerlijke beloning voor inzet van actieve 
studenten
Persoonlijke ontplooiing vindt niet alleen plaats binnen het 
studiecurriculum. Medezeggenschapsraden, bestuursfuncties en 
topsport worden op dit moment door de RUG ondersteund in 
de vorm van het toekennen van een financiële ondersteuning via 
de Profileringsfondsregeling. Lijst Calimero hecht veel waarden 
aan persoonlijke ontwikkeling van studenten en is dan ook van 
mening dat deze ondersteuning erg belangrijk is voor 
studentenorganisaties. Hierdoor blijft het mogelijk om 
sportverenigingen, studentenverenigingen en 
medezeggenschapsorganen te behouden. 

Er is in het verleden veel gediscussieerd over de 
Profileringsfondsregeling. Het is soms onduidelijk hoe de 
beurzen verdeeld worden en waarom bepaalde organisaties wel 
of niet ondersteund worden. Lijst Calimero vindt de verdeling 
van beurzen op een eerlijke en rechtvaardige manier moet 

gebeuren. Organisaties moeten worden geijkt op feiten zoals 
ledenaantallen en activiteiten. Daarbij is het van belang om in 
het oog te houden wat de doelstelling van een organisatie is en 
of hun activiteiten hierbij passen. 

Actieve promovendi dienen ondersteund te worden.
Veel promovendi zijn actief binnen hun Graduate school of 
faculteit, bijvoorbeeld in een PhD-council, Faculteitsraad of 
een andere organisatie. Net als andere actieve studenten, zijn 
promovendi erg belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs, 
onderzoek en het opbouwen van communities. Helaas wordt 
niet iedere promovendus ondersteund voor zijn of haar inzet. 
Dit komt doordat er onderscheid wordt gemaakt tussen 
student- en werknemer-promovendi, maar ook doordat 
Faculteiten en Graduate schools ander beleid voeren. Lijst 
Calimero wil dat ook promovendi een financiële compensatie 
kunnen ontvangen voor hun inzet. Dit kan door deze doelgroep 
op te nemen in de profileringsfondsregeling en door betere 
afspraken te maken met de Faculteiten en Graduate schools.

STUDIEVRIJHEID
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Lijst Calimero wil de universiteit op scherp zetten, jouw opleiding opnieuw uitdagend maken en er voor zorgen dat 
je met een waardevol diploma onze universiteit verlaat. De mogelijkheden gaan van betere bachelorscriptie 
begeleiding, naar feedback op essay opdrachten tot betere evaluatie van docenten. Wij willen er voor waken dat de 
RUG geen rendementsuniversiteit wordt waar je als student doorheen wordt gedrukt. Studeren moet een periode 
zijn van ontwikkeling en zelfontplooiing en daar hoort een goed functionerende academische gemeenschap met 
uitdagend onderwijs bij.  

Het is niet gemakkelijk om al deze punten één, twee, drie te realiseren. Het vergt tijd en good will van niet alleen 
het College van Bestuur, maar van iedere docent op onze instelling. Lijst Calimero heeft zich de afgelopen jaren 
ingezet om een voet tussen de deur te krijgen in de organisatie en om te laten zien dat het anders kan. Hopelijk 
heeft dit verkiezingsprogramma je enthousiast gemaakt en beter geïnformeerd. Breng je stem uit op een van de 
universiteitsraadspartijen van 7 t/m 21 mei en maak een goede keuze. 

Meer weten? 
Neem contact met ons op via contact@lijstcalimero.nl of www.lijstcalimero.nl

NAWOORD

mailto:contact%40lijstcalimero.nl?subject=Meer%20informatie%20over%20lijst%20Calimero
http://www.lijstcalimero.nl
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BRENG NU JE STEM UIT!
KLIK OP HET LOGO

http://www.lijstcalimero.nl
http://twitter.com/lijstcalimero
http://www.lijstcalimero.nl/stemnu

