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Al jaren worden er veranderingen ingevoerd in het Hoger Onderwijs. En 
het houdt niet op. Ook komend jaar zal weer in het teken staan van verniew- 
ingen, beperkingen en maatregelen. Juist bij zulke grote beslissingen is de 
stem van studenten belangrijk! Zeker in tijden van bezuinigingen in het 
hoger onderwijs, moet de student niet vergeten worden. Het draait immers 
 uiteindelijk om de studenten en hun onderwijs. Toch blijkt dit soms
 lastiger dan gedacht. Lijst Calimero pleit ervoor dat bij elke keuze die gemaakt 
wordt, de gevolgen voor de student in ogenschouw gehouden moet worden. 
Voor studenten moet kwalitatief goed onderwijs gewaarborgd worden en 
niet ten onder gaan door het rendementsdenken. Lijst Calimero hee! zich 
hier nu jaren hard voor gemaakt en zal zich hier volop voor blijven inzetten. 
Want kwalitatief hoogwaardig onderwijs, daar draait het uiteindelijk om! 

De tijd van tien jaar studeren lijkt voorgoed voorbij te zijn. Dit hoe! niet 
erg te zijn. Wel moet het ‘sneller afstuderen’ op een motiverende manier  
gebeuren, zonder teveel dwang van bovenaf. Want de student doet
het uiteindelijk zelf. Ook moet vanuit de universiteit alle mogelijke 
stimulans en hulp komen. Dit moet zich uiten in kwalitatief goede 
docenten, veel persoonlijke begeleiding en een stabiel leerklimaat.            

Het sneller studeren moet niet ten koste gaan van alles. Naast goed onder-
wijs, vindt Lijst Calimero persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing in 
je studententijd uiterst belangrijk. De student is geen machine die na vier 
jaar geolied op de arbeidsmarkt moet komen. De student moet naast kennis
 opdoen in haar studie, hierbuiten alle mogelijkheid krijgen om zich te 
ontwikkelen. Dit kan in de vorm van sport, commissiewerk, bestuurswerk en 
tal van andere dingen. Deze mogelijkheden moeten altijd geboden blijven. 

De RUG staat voor grote uitdagingen waarin, ook komend jaar, de 
student centraal moet staan. In dit verkiezingsprogramma presenteert 
Lijst Calimero verschillende punten om het studeren in deze mooie 
stad zo aangenaam en leerzaam mogelijk te maken. Met jullie input  
en onze speerpunten in het hoofd, kunnen wij streven naar een 
gezamenlijk doel: niet bezuinigen ten koste van jouw diploma!

  

VOORWOORD

Kwaliteit is een keuze. Kies Lijst Calimero!3



SAMENVATTING

Geen uitbreiding BSA
Afgelopen jaar is het BSA verhoogd van 40 naar 45 ECTS. Er zijn plannen  
om het BSA uit te breiden naar het tweede jaar, en in het eerste jaar te  
verhogen naar 50 ETCS. Om meerdere redenen verhoogt dit niet de 
kwaliteit van de studie:

- De verwijzende en selecterende functie is niet van toepassing in  
  het tweede jaar;
- Een jaarklassensysteem zorgt voor een demotiverende werking  
  nadat één vak niet behaald zou zijn; 
- De mogelijkheid voor extra curriculaire activiteiten wordt "ink  
  ingeperkt;
- Met deze maatregelen worden ook studenten getro#en die nu wel 
  de mogelijkheid hebben om de studie op een goede manier te  
  doorlopen.

Learning communities
Rendementscijfers worden steeds belangrijker voor de RUG, en daarmee 
ook voor de student. Het verhogen van het BSA en de vergrote druk op 
snel afstuderen vindt Lijst Calimero zorgelijke ontwikkelingen. Er moet 
juist gekeken worden hoe studenten op een positieve manier gestimu-
leerd kunnen worden voor hun studie. Learning communities kunnen 
hier uitkomst bieden. Studenten kunnen samen studeren, elkaar uit- 
dagen en onderwerpen bediscussiëren. Lijst Calimero is van mening 
dat de harde extra selectiemaatregelen overbodig zijn en niet ingevoerd  
zullen worden als "ink op deze manier van studeren wordt ingezet.

Feedback beoordeling
Te vaak wordt bij essayopdrachten geen feedback gegeven, waardoor  
studenten niet van hun fouten kunnen leren. Dit is zorgelijk: tijdens 
de studie is het belangrijk dat studenten op een goede manier leren  
schrijven. Lijst Calimero pleit ervoor dat docenten verplicht worden om 
heldere feedback te leveren en op een transparante manier beoordelen.

Tentameninschrijving na vakinschrijving
Te laat inschrijven voor tentamens kan voor grote problemen zorgen. 
Deze stress en mogelijke onnodige studievertraging kunnen eenvoudig  
voorkomen worden door een automatische tentameninschrijving na  
vakinschrijving te realiseren. Lijst Calimero pleit ervoor deze in- 
schrijvingen op technisch niveau aan elkaar te koppelen, zodat deze  
frustratie verleden tijd is.

Aansluiting arbeidsmarkt
Door actieve inzet van alumni en bedrijven tijdens de studie moet de  
student meer in contact komen met het latere werkveld. Studenten  
kunnen daardoor beter verwachten wat ze later te wachten staat. Met  
Careerservice NEXT wordt deze stap vergemakkelijkt. Juist in de huidige 
crisis is het belangrijk dat hierop wordt ingezet door faculteiten waar deze 
service weinig aanwezig is of kansen op de arbeidsmarkt klein zijn.
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ONDERWIJS-‐  
KWALITEIT

Hoog niveau van academische schrijfvaardigheden
Schrijfvaardigheid is van groot belang bij academische studies. 
Scripties worden vaak aan het eind van de bachelor en in de 
master geschreven: de kroon op jouw studie. Om academische 
vaardigheden onder de knie te krijgen, moet er bij iedere studie 
voldoende aandacht worden geschonken aan academisch schrij- 
ven. Lijst Calimero pleit er daarom voor dat in elk  
curriculum aandacht wordt besteed aan academische 
vaardigheden. Deze vaardigheden zijn de ingrediënten voor 
elke academische opleiding.

Heropening Academisch schrijfcentrum UB 
Lijst Calimero hee! zich het afgelopen jaar ingezet voor de 
terugkeer van het academisch schrijfcentrum in de UB. Lijst 
Calimero benadrukt dat schrijfvaardigheid van groot belang 
is in het wetenschappelijk onderwijs. Het schrijfcentrum kan 
op verschillende manieren worden ingericht. Zo kan het een 
fysieke plek in de UB zijn; het is ook een optie het schijfcentrum 
digitaal vorm te geven.

Feedback essays
Studenten hebben recht op uitgebreide en constructieve feed-
back. Van fouten moeten studenten leren, maar dan moet er 
eerst meer duidelijkheid bestaan over deze fouten. Enkel een 
beoordeling van een essay op basis van een cijfer gee! slechts 
een algemene indicatie van de kwaliteit. Het is essentieel dat de 
studenten bekend zijn met de criteria waarop zij worden beoor-
deeld. 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 überhaupt geen sprake is van feedback. 
Lijst Calimero pleit ervoor dat docenten verplicht worden om 
feedback te leveren en transparant te beoordelen.

Betere begeleiding bachelorscripties
De begeleiding van studenten bij bachelorscripties laat vaak 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. Daarbij hoort  
individuele feedback. Tevens moet de communicatie met de  
docent verbeterd worden. Door onduidelijkheid over normen 
en deadlines moeten studenten soms talloze versies inleveren 
voordat hun scriptie wordt goedgekeurd. Dit kan voor onnodige 
frustraties zorgen en studievertraging tot gevolg hebben. Lijst 
Calimero is daarom van mening dat er betere begeleiding aan- 
geboden moet worden bij het schrijven van bachelorscripties. 

Open sollicitatie en strengere selectie van studentassistenten
Gezien de enorme aantallen studenten op bepaalde faculteiten, 
kunnen niet alle colleges door docenten worden gegeven. Student- 
assistenten ondervangen dit tekort en zorgen er ook voor dat de 
afstand tussen student en docent verkleind wordt. Omdat Lijst Cali- 
mero zich inzet voor een voldoende academisch klimaat binnen de 
universiteit, vindt zij dat de selectie van studentassistenten strenger 
moet. Door een open sollicitatie met vacatures op nestor aan te  
kondigen, kan iedere geïnteresseerde student zich aanmelden, 
waardoor er geen vriendjespolitiek optreedt. De strengere selectie 
vergroot de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast pleit Lijst Cali- 
mero voor een intensieve begeleiding en feedback op de student- 
assistenten over de gehele periode van de aanstelling.

Minder multiple choice-tentamens
Door de massaliteit van sommige studies kiezen docenten soms 
voor multiple choice-temtamens. 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 moeten bezitten. Lijst Calimero vindt dat toetsing niet 
beperkt mag blijven tot multiple choice-tentamens. Essayvragen 
zijn bij uitstek geschikt om verworven inzichten en vaardigheden te 
laten zien, en deze manier van toetsing moet volgens Lijst Calimero 
dan ook vaker gebruikt worden.
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ACADEMISCH
KLIMAAT

Learning communities in plaats van dwingende 
maatregelen
In een periode waar alles draait om rendementscijfers, is het 
extra belangrijk dat studenten een optimale leeromgeving 
hebben. Alle maatregelen met negatieve prikkels die momenteel 
in Den Haag steun verwerven, zoals BSA in het tweede en 
derde studiejaar vindt Lijst Calimero uiterst zorgelijk. Er moet 
juist gekeken worden naar hoe studenten op een positieve wijze  
gestimuleerd kunnen worden voor hun studie. Learning com- 
munities kunnen hiervoor uitkomst bieden. Learning com- 
munities kunnen worden opgevat als een vorm van het samen-
brengen van studenten die elkaar stimuleren om te studeren 
waarbij contact tussen student en docent bevorderd wordt. Het 
komende jaar moet er gezocht worden naar de juiste vormen om 
deze learning communities in te vullen.

Lijst Calimero ziet een grote toegevoegde waarde in het vormen 
van een vaste groep mensen die bij iedere werkgroep gelijk is. 
Hierdoor wordt een groepsverband gecreëerd waarbij studenten  
samen studeren, medestudenten stimuleren, elkaar uitdagen 
en met elkaar onderwerpen bediscussiëren. Lijst Calimero zal 
zich de komende tijd hard maken om dwingende maatregelen 
te voorkomen, zodat er alleen motiverende maatregelen worden 
ingevoerd.

Voldoende werkgroepen
Door iedere student voldoende werkgroepen aan te bieden, 
wordt er actief nagedacht over de theorie en komen gezonde 
discussies op gang. Door te oefenen met de stof bij werkgroepen, 
worden studenten beter voorbereid op het tentamen. Daarnaast 
zorgen werkgroepen voor een grotere interactie met de docent, 
en worden eerder vragen gesteld. Lijst Calimero meent dat werk-
groepen het studierendement optimaliseren.

Geen uitbreiding of ophoging BSA 
Momenteel zijn er plannen om het BSA te verhogen naar 50 
ECTS of een BSA in te stellen in het tweede jaar. Er wordt 
zelfs gesproken over mogelijke ‘jaarklassen’. Lijst Calimero is 
fel tegen verdere ophoging of uitbreiding van het BSA. Ten 
eerste is de toegevoegde waarde van een BSA, de verwijzende 
en selecterende functie, niet van toepassing bij een BSA in 
het tweede jaar. Ten tweede zorgt een jaarklassensysteem 
voor verspilling van tijd en energie: het zorgt voor een de- 
motiverende houding in de rest van het jaar, nadat studenten 
één tentamen niet hebben gehaald. Tevens loopt de student 
onnodige vertraging op. Ten derde zorgt het voor een klimaat 
dat nauwelijks mogelijkheden biedt voor extracurriculaire 
activiteiten. Dit is zonde: een student moet zich naast de 
studie kunnen ontplooien. Ook een verhoging van het BSA 
naar 50 ECTS is niet wat Lijst Calimero voor ogen hee!. Een 
verdere verhoging zorgt voor extra stress voor de student, en 
zal er met deze regeling ook in gezond vlees worden gesneden.  
Eveneens staan de rendementscijfers er voor de RUG goed 
voor, de gemiddelde bachelor student behaalt binnen 3,4 jaar 
het bachelordiploma.

Lijst Calimero wil dat kwaliteit voor onderwijs weer vooraan 
komt te staan in beleidskeuzes die binnen de RUG worden 
gemaakt. Helaas lijkt alles momenteel om rendementen te 
draaien.
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Invoeren matchingsgesprekken
Het maken van een goede studiekeuze is een lastige  
opgave voor elke aankomend student. Vaak presenteren 
bij voorlichtingsactiviteiten de beste docenten de leukste 
vakken van de opleiding. Betere en realistische voorlichting 
is een voorwaarde van een goede studiekeuze. Alsnog is 
het lastig voor de aankomend student om in te schatten 
of het niveau goed is, en de opleiding bij de interesses 
past. Daarom pleit Lijst Calimero voor een matchings- 
traject voor elke aankomend student. Dit jaar zal voor het 
eerst een centrale vorm van matching plaatsvinden aan de 
RUG. Een intensivering hiervan is belangrijk: zo moeten  
alle aankomend studenten voor aanmelding verplicht 
aanwezig zijn bij een voorlichtingsactiviteit, waar een  
intakeformulier en een individueel gesprek vaste onder-
delen van zijn. Op basis hiervan moet een niet-bindend 
advies worden uitgebracht.

Lijst Calimero denkt dat door middel van een goede, 
realistische voorlichting en een matchingstraject elke 
aankomend student een bewustere studiekeuze zal  
maken, minder snel boven zijn niveau zal gaan studeren 
en dat iedereen eerder op de goede plek terechtkomt.

Gelijke verdeling studiedruk over het academisch 
jaar
Om het studierendement te verhogen, is het noodzakelijk dat 
er een evenredige spreiding van studiedruk over het jaar is.  
Hierdoor blij! de student bezig met studeren en wordt een 
gelijke mate van inzet door het jaar heen verwacht. Lijst Cali- 
mero pleit ervoor dat dit overal wordt toegepast en scherp in de 
gaten gehouden wordt.

Wetenschappelijk relevante literatuur 
Voorgeschreven literatuur is een belangrijk onderdeel van 
een vak. Docenten aan de RUG blijken echter regelmatig 
last te hebben van het ‘Gronings hobbyisme’. Hierbij maken 
docenten hun eigen boeken verplichte literatuur, terwijl deze 
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 
hee! 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 hoog-
staand en academisch niveau moet zijn. Te vaak wordt gebruik 
gemaakt van (te) makkelijke literatuur die geen wetenschap-
pelijke uitdaging hee!. Dit hoort niet thuis op een universiteit.

ACADEMISCH
KLIMAAT
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VOORZIENINGEN

Studieplekken
Het aankomend academisch jaar wordt verkort tot vier keer tien 
weken. Als iedere studie eenzelfde jaarplanning gaat hanteren, 
kunnen studieplekken onder druk komen te staan. Lijst Calimero 
benadrukt dat er altijd genoeg plek moet zijn om te studeren, en dat 
er gelet moet worden op de mogelijkheid hiertoe. Lijst Calimero 
waardeert de inzet van het College van Bestuur om de UB vaker en 
langer te openen, en ziet dit ook graag bij facultaire bibliotheken. 
Hiermee wordt op piekmomenten de UB ontlast.

UB slechts toegankelijk voor studenten van de 
universiteit
De Universiteitsbibliotheek (UB) wordt steeds vaker  
gebruikt door HBO-studenten en scholieren. Met de UB hee! de 
RUG echter het doel om studenten van de RUG te voorzien van 
een goede studieplek. Het is dan ook een groot probleem 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 UB in het faciliteren van onderwijsruimte en 
naslagwerken aan studenten van de RUG. Door de toegang tot het 
gebouw te koppelen aan het bezit van een collegekaart kunnen 
deze twee doelen samen gaan. 
 
Breder en goedkoper aanbod in kantines
Tussen de colleges en zelfstudie door is het belangrijk even 
uit te kunnen rusten en energie op te doen in de kantine 
voor een volgende sessie. Lijst Calimero hee! zich afgelopen 
jaar ingezet om studenten goede ko$e aan te bieden. Lijst Cali- 
mero wil echter nog meer verbeteren aan de kantines. De  
prijzen in de kantine zijn naar ons inziens vaak te duur en er is te 
weinig keuzemogelijkheid. Lijst Calimero pleit voor een gezonde 
marktwerking en openbare aanbesteding die meer is afgestemd 
op de wensen van de studenten en de werknemers. Dit zal tot een 
betere kwaliteit, breder aanbod en lagere prijzen moeten leiden. 

Vele universiteiten en hogescholen, waaronder de Hanze-
hogeschool, gingen ons al voor.

Grotere beschikbaarheid van videocolleges
Ook bij universiteiten speelt technologie in de 21e eeuw 
een steeds belangrijkere rol. Het blijkt mogelijk videocol-
leges te maken. Hierdoor kunnen colleges door studenten 
worden teruggekeken wanneer dit hen uitkomt en krijgen 
zij de kans om de uitleg van ingewikkelde materie nog 
eens te bekijken. Lijst Calimero pleit dan ook voor een 
nog groter aanbod van videocolleges. Deze videocolleges 
mogen echter nooit ten koste van het gewone onderwijs 
gaan.

Online inzage en verkoop van readers
Voor veel vakken worden readers gebruikt die de student 
van te voren moet kopen bij een repro-winkel. De openings- 
tijden zijn vaak beperkt, en de readers moeten eerst 
worden gedrukt. Tegenwoordig gebruiken steeds meer 
studenten hun tablet of laptop bij het studeren. Lijst Cali- 
mero pleit ervoor dat studenten de mogelijkheid wordt ge-
boden klappers op hun laptop te bekijken in de vorm van  
e-readers. Dit scheelt natuurlijk papier, het is gemakkelijk-
er en de readers kunnen goedkoper aangeboden worden.

Multifunctionele collegekaart
De collegekaart functioneert op dit moment als identi-
%catie bij tentamens, verscha! 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, bij ko$e-automaten en voor toegang tot de UB. 
Tevens zou de multifunctionele collegekaart voor de  
volledige studieduur aan de RUG gebruikt moeten 
kunnen worden. 
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INFORMATIE-‐
VOORZIENING

Vergroten termijn tussen uitslag 
tentamen en herkansing
Het is belangrijk om goed voorbereid aan 
een tentamen te beginnen. De universiteit 
moet dit mogelijk maken. Daarom vindt 
Lijst Calimero dat de herkansingen min-
stens vier weken na het eerste tentamen 
gepland moeten worden. Op deze manier 
wordt gewaarborgd dat studenten genoeg 
tijd hebben om zich voldoende te kunnen 
voorbereiden op het hertentamen. Hier-
door hee! de docent veertien dagen om het 
tentamen na te kijken en liggen er veertien  
dagen tussen de uitslag van het tentamen 
en het maken van het hertentamen.

Cijfers moeten bekend zijn voor 
1 februari
Indien studenten overwegen om hun 
studie niet af te ronden in verband met 
een dreigend BSA is het van belang dat 
zij voor 1 februari duidelijkheid hebben 
over het aantal punten dat zij tot dan toe 
hebben behaald. Als studenten zich voor 1  
februari uitschrijven kunnen zij zich 
namelijk nog inschrijven voor een andere 
studie. Dan hoeven de prestatiebeurs, aan-
vullende beurs en OV chipkaart voor het 
eerste half jaar niet te worden terugbetaald. 
Om te waarborgen dat studenten een zorg-
vuldige heroverweging van de studiekeuze 
maken, dient de student voor 1 februari 
te weten waar hij aan toe is. Ook door de 
harde knip, die studenten dwingt hun 
bachelor te hebben behaald voor ze aan de 
master kunnen beginnen, is het van belang

dat studenten voor 1 februari zijn of 
haar cijfers binnen hee!. Daarom pleit 
Lijst Calimero ervoor dat alle uitslagen 
van het eerste semester voor 1 februari  
bekend zijn. 

Automatische tentamenin- 
schrijving na vakinschrijving
Het niet of te laat inschrijven voor een 
tentamen zorgt bij veel studies voor 
problemen en levert stress en onnodige 
studievertraging op bij studenten. Lijst 
Calimero pleit ervoor dat er een eind 
gemaakt wordt aan deze administratieve 
rompslomp. Wanneer een student voor 
het vak is ingeschreven, moet de student 
automatisch voor het tentamen worden 
aangemeld. Hierdoor ontstaan er nooit 
meer problemen door zo’n kleine stomme 
misstap.

Communicatie tweede studie
Voor studenten die meer dan één studie 
volgen is het vaak lastig om goed te 
kunnen overzien hoe een tweede studie 
aangepakt moet worden. Lijst Cali- 
mero ziet hier nog verbeterpunten voor 
de RUG. Zo is er op dit moment geen  
pagina op de website van de RUG die 
basale informatie gee! over de moge- 
lijkheid om twee studies tegelijkertijd te 
volgen. Lijst Calimero pleit voor duide- 
lijke communicatie omtrent een tweede 
studie: waar moet de student rekening 
mee houden, wat te doen bij dubbele  
tentamens en hoe het zit met collegegeld?

Het is belangrijk dat ambitieuze studenten  
worden gestimuleerd om een tweede 
studie te doen in plaats van dat zij het idee 
krijgen dat het praktisch niet haalbaar is.

Betere voorzieningen in de UB
De UB is een aantrekkelijke plek om te 
studeren en de voorzieningen moeten dan 
ook ten volste benut worden. Om deze  
reden vraagt Lijst Calimero aandacht voor 
de laptopvoorzieningen. Studenten nemen 
steeds vaker hun eigen laptop mee naar 
hun studieplekken. Dit is een goede zaak 
aangezien op die manier de computer- 
ruimtes ontlast worden. Lijst Calimero 
vindt dat deze ontwikkeling gestimuleerd 
moet worden door in ruime mate stop-
contacten voor laptops en studieplekken 
te plaatsen. Daarnaast moet er vanaf een 
laptop geprint kunnen worden. 

Algemeen gebruik van My 
University
My University is de nieuwe website voor 
intern gebruik. Hierop moet alle infor-
matie die de student nodig hee! te vinden 
zijn: van het collegerooster tot de inbox 
van de webmail. Het gebruik van My Uni-
versity is nog niet overal bekend; ook de 
informatievoorziening laat soms te 
wensen over. Lijst Calimero pleit ervoor 
dat My University zo spoedig mogelijk  
optimaal werkt en dat het een gebruiks- 
vriendelijke website is voor elke student. 
Pas dan is het doel van gemakkelijk vind-
bare en gecentreerde informatie geslaagd.
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Betere aansluiting op de arbeidsmarkt 
Lijst Calimero pleit voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt, door  
actieve inzet van alumni en bedrijven in het onderwijs. Veel studenten 
worstelen met de vraag: “hoe pas ik later de theorie toe in een 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 univer-
siteit en de arbeidsmarkt. Dit kan door het aantrekken van gastsprekers 
en het organiseren van carrière-events. Careerservice NEXT is hier een 
eerste opstap voor. Het is ook belangrijk dat er juist wordt ingezet wordt 
op faculteiten waar het momenteel minder goed is geregeld en waar 
kansen op de arbeidsmarkt kleiner zijn. Ten tijde van deze economische 
crisis is het belangrijk dat de RUG hier initiatief neemt.

Diversiteit in activiteit
Lijst Calimero vindt het belangrijk dat studenten zichzelf ontplooien  
buiten het vaste studiecurriculum. Dit kan op veel verschillende manieren. 
Studeren in het buitenland, deelname aan commissies of sporten op 
hoog niveau: de RUG moet hier tijd en ruimte voor bieden. Dwingende  
maatregelen zoals een BSA in het tweede en derde jaar vormen een  
beperking om extracurriculaire activiteiten te ondernemen. De RUG 
moet deze diversiteit in activiteit stimuleren in plaats van afremmen.

Collegegeldvrij besturen
Naar aanleiding van een voorstel van Lijst Calimero is vorig jaar het 
collegegeldvrij besturen doorgevoerd. Fulltime studentbestuurders 

krijgen hiermee de mogelijkheid om zich voor een jaar uit te schrijven 
bij de RUG waardoor ze geen collegegeld hoeven te betalen tijdens hun 
bestuursjaar. Een hele overwinning! Gezien het feit dat zeven student-
bestuurders er het afgelopen dankbaar gebruik van hebben gemaakt, 
pleiten wij voor een continuering van deze regeling.

RUG moet Groningen meer pro!leren als studentensport-
stad 
Wij zijn trots op de vele studentenvoorzieningen die Groningen rijk is. 
Studentensport is in Groningen erg goed georganiseerd. De ACLO biedt 
studenten al jaren de mogelijkheid om tegen een kleine bijdrage allerlei 
sporten te beoefenen. In vergelijking met andere studentensteden blinkt 
de RUG uit in haar faciliteiten. Daarnaast hee! Groningen een zeer 
gevarieerd aanbod van studentensportverenigingen.
 
Toch kan er nog wat verbeterd worden. Studentensporters die meer dan 
vier of vijf keer per week trainen, hebben bijvoorbeeld vaak te maken 
met een in"exibele roostering. Vanwege de sportverplichtingen kunnen  
sommige tentamens en werkcolleges niet worden bijgewoond. Een  
soepele regeling voor het verplaatsen van een tentamen of het vervangen 
van een werkcollege behoort helaas niet tot de mogelijkheden. Lijst Cali- 
mero is van mening dat hier verandering in moet komen. Ondertussen 
hee! de RUG ‘Healthy Ageing’ als een van de strategische speerpunten 
benoemd. Het wordt dan ook tijd dat de universiteit de studentensport in 
de breedte gaat versterken en de topsport gaat bedienen.

PERSOONLIJKE  ONTWIKKELING

3
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INTERNATIONALISERING

Betere begeleiding voor internationale studenten
Aan de RUG studeren steeds meer internationale studenten: dit is een 
goede ontwikkeling. Lijst Calimero vindt wel dat de RUG haar verant-
woordelijkheid moet nemen: meer en vooral betere begeleiding voor 
de internationale student is noodzakelijk. Verwachtingen die gekweekt 
worden door voorlichting dienen te worden waargemaakt. Dit betekent 
dat de RUG een actieve rol speelt in de begeleiding bij het vinden van 
een kamer, het oplossen van problemen bij de Housing O$ce, het onder- 
steunen bij het vinden van een stage in de regio en het geven van  
constructieve feedback. De internationale student hee! moeite genomen 
om te komen studeren aan de RUG en betaalt hier vaak ook nog eens een 
"inke smak geld voor. De RUG moet dan ook de moeite nemen om de 
internationale student de mogelijkheid te geven om te presteren.

Meer integratie van internationale studenten
Internationalisering is één van de speerpunten van de RUG. Lijst Cali- 
mero wil de actieve deelname van internationals in het Groningse 
studentenleven stimuleren. Hiervoor moeten internationale studenten 
weten wat de mogelijkheden zijn om actief te worden. Duidelijke 
communicatie is daarvoor een voorwaarde. Om de integratie te ver- 
beteren mogen de introductieweekenden van studieverenigingen van 
studies met veel internationals niet meer gelijk moeten vallen met de 
introductieweek van ESN. Hier moet onderling een oplossing voor 
gevonden worden. Het is van belang dat internationale studenten zowel  
bij ESN als studieverenigingen en studentenverenigingen kunnen  
integreren.

Goedkopere 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. De voorlichting moet correct zijn. Lijst Calimero 
pleit voor een betere prijs-kwaliteitverhouding voor de kamers die aange-
boden worden door Housing O$ce. Tevens vindt Lijst Calimero dat de 
communicatie naar de Nederlandse student moet verbeteren: zo weten veel 
studenten bijvoorbeeld niet dat het via Housing O$ce mogelijk is om hun 
kamer tijdelijk beschikbaar te stellen aan internationale studenten.

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 naast een culture ontwikkeling voornamelijk gericht zijn op 
de studie. Veel studenten hebben een internationale ambitie, en willen dat 
het buitenlandse onderwijs een hoger niveau hee! dan dat van de RUG. 
Helaas bieden veel faculteiten alleen programma’s aan op internationale  
universiteiten waarbij het curriculum niet altijd meerwaarde hee! ten  
opzichte van de eigen studie. Daarnaast is het aanbod over verschillende 
studies slecht verdeeld: sommige studies hebben te weinig aanbod, andere 
juist te veel. Lijst Calimero vindt dat studeren in het buitenland aantrek-
kelijker moet worden gemaakt door meer partnerships op te bouwen met 
topuniversiteiten, waardoor de kwaliteit omhoog gaat.
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Tentamens maken in het buitenland
Wanneer studenten voor hun studie in het buitenland zitten is het lastig  
om een tentamen te maken; even op en neer reizen is immers niet  
mogelijkje kunt immers niet even op en neer reizen. Het gevolg hiervan 
is dat de student bij terugkomst in Nederland moet wachten op een  
nieuwe tentamengelegenheid, wat een mogelijke vertraging op kan  
leveren. Lijst Calimero vindt dat studenten onder bepaalde omstandig- 
heden de mogelijkheid moet worden geboden om onderwijs te krijgen op 
afstand: distance learning. Zo moeten studenten college kunnen volgen  
via webklassen en tentamens maken op afstand. Zeker gezien de  
drastische gevolgen van het oplopen van studievertraging in de toekomst 
zijn dergelijke maatregelen belangrijk voor studenten.

Lijst Calimero staat voor kwaliteit van onderwijs. Een opleiding moet 
uitdagend zijn; je moet de universiteit verlaten met een waardevol  
diploma. Hiernaast moet ook altijd de mogelijkheid tot zelfontwik-
keling geboden worden. Dit gaat niet van de een op andere dag. Door 
intensief contact met studieverenigingen, gezelligheidsverenigingen,  
sportverenigingen, studentenorganisaties, faculteitsraden, interstedelijke 
studentenoverleggen, personeel en bestuur, komt Lijst Calimero op voor 
de belangen van de student. Lijst Calimero tracht daarin altijd een pro- 
actieve houding aan te nemen. Deze koers wordt al jarenlang gehanteerd 
en zij zal daar de komende jaren dan ook mee doorgaan.

Hopelijk hee! dit verkiezingsprogramma je geïnformeerd en enthousiast 
gemaakt. Breng je stem uit op een van de universiteitsraadpartijen in de 
periode van 6 tot 21 mei 2013 op progress.

Meer  weten?  Neem  contact  met  ons  op  via  
of  kijk  op

NAWOORDINTERNATIONALISERING
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    Stem via Progress! 


