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Kies   partij  voor de inhoud 
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De afgelopen dertien jaar heeft Lijst Calimero een duidelijke visie gehad: studenten 
komen hier om uitdagend, interessant onderwijs te volgen dat uitdaagt tot nadenken. 
Dat is het type onderwijs dat wij willen voor alle RUG-studenten, omdat dat is wat ze 
allemaal verdienen. In dit verkiezingsprogramma kun je zien hoe wij de kwaliteit van het 
onderwijs komend academisch jaar willen verbeteren. Onze visie is gebaseerd op drie 
thema’s: we willen verbeteren  wat je studeert ,  hoe je studeert  en  waar je studeert . 

In het eerste hoofdstuk lees je hoe we willen verbeteren  wat je studeert . We geloven 
dat onze universiteit een academische instelling is waar ideeën worden onderwezen, 
uitgezocht en betwist. In een wereld die constant verandert moet de universiteit mee 
veranderen. We geloven dat de toekomst interdisciplinair is en dat studenten ter 
voorbereiding op hun carrière vaardigheden moeten ontwikkelen die hiermee op één 
lijn liggen. We geloven in de universiteit als centrum van onderzoek en exploratie, waar 
een gezonde relatie tussen fundamentele en toegepaste wetenschap voorop staat. 

In het tweede hoofdstuk vind je wat we willen verbeteren in het thema:  hoe je 

studeert . We geloven in kleinschalig onderwijs waar interactie en discussie de sleutel 
tot het begrijpen van een onderwerp zijn. We geloven dat onderwijsprogramma’s niet 
uit losse vakken bestaan, maar een coherent vakgebied dienen te beslaan. We geloven 
dat digitalisering en internationalisering de kwaliteit en diversiteit van het onderwijs 
kunnen verbeteren als ze juist worden toegepast. We vinden dat kennis getoetst moet 
worden in meer verschillende manieren dan gewoon één groot tentamen. 

In ons laatste hoofdstuk leggen we uit hoe we willen verbeteren  waar je studeert . We 
denken dat een gezonde studieomgeving essentieel is. Hier mag de mentale 
gezondheid van studenten en docenten niet vergeten worden. We geloven dat onze 
universiteit een verantwoordelijkheid heeft naar onze internationale studenten die 
verder gaat dan het bieden van onderwijs. We geloven dat studieverenigingen een 
essentieel en cruciaal onderdeel zijn van het studentenleven en dat de universiteit deze 
verenigingen moet ondersteunen, terwijl ze ook hun onafhankelijkheid respecteert. 

Lijst Calimero heeft de afgelopen 13 jaar resultaat behaald op talloze onderwerpen: van 
huisvesting tot kleinschalig onderwijs. Dit hebben we kunnen kunnen bereiken door 
kritisch te kijken, goed te luisteren, en de doorslag te geven aan inhoudelijke 
argumenten. Daar willen we volgend jaar mee doorgaan en daar hebben we jouw hulp 
bij nodig. Kies daarom partij voor de inhoud: Kies Calimero. 

De veertiende kandidaatsfractie van Lijst Calimero 
Younes Moustaghfir, Henrieke Polinder, Reinier Alberts, Emma Posthumus, Stan Wolbers, 

Hylke Kramer, Crystal Nam, Wafia El Yousoufi en Marwa Mejalad 
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Kernpunten 

Thema 1: wat je studeert 
● Stimuleer de implementatie van onderzoeksvakken op bachelorniveau
● Installeer waarborgen voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van onderzoek
● Zet meer interdisciplinaire minoren op
● Promoot interdisciplinaire learning communities
● Focus op de ontwikkeling van relevante skills voor je carrière
● Schaf de kosten voor Career Services af
● Verander de rol van Career Services
● Houdt toezicht op de uitgave van extra overheidsgeld

Thema 2: hoe je studeert 
● Investeer in kleinschalig onderwijs
● Diversifieer de manier van toetsing
● Anonimiseer tentamens
● Uitstekend onderwijs voor álle studenten
● Geen avond- en weekendtentamens
● Meer gedigitaliseerd toetsen
● Maak alle hoorcolleges online beschikbaar
● Zorgvuldige implementatie van Perusall
● Bewaak de privacy van studenten
● Zorgvuldige internationalisering van studieprogramma’s
● Laat alleen gekwalificeerde docenten in het Engels les geven
● Meer capaciteit voor gratis cursussen Nederlands en Engels
● Creëer een introductieworkshop voor internationals
● ‘Nee’ tegen Yantai

Thema 3: waar je studeert 
● Geef dezelfde hoeveelheid uit aan huisvesting voor internationals als aan

marketing voor internationals
● Stimuleer huisbazen om kamers voor internationale studenten te reserveren
● Stel een vertrouwenspersoon voor internationals aan
● Maak de Well-being Week tot een jaarlijks evenement
● Breidt de capaciteit van het Student Service Centre uit
● Introduceer reflectieruimtes
● Zet de steun aan studieverenigingen voort
● Zorg voor formele erkenning voor kleine besturen
● Respect voor studentenorganisaties
● Maak meer werkplaatsen beschikbaar en vindbaar
● Meer informatie en begeleiding voor functiebeperkte studenten
● Maak Indoor maps beschikbaar voor RUG-gebouwen
● Zorg voor betaalbare warme maaltijden in de kantine
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Thema 1: wat je studeert 

Volgens Lijst Calimero is de hoofdtaak van de RUG haar studenten van hoogstaand 
onderwijs te voorzien. Daarom is de inhoud van je onderwijsprogramma essentieel 
voor de waarde van je diploma.  

Rol van onderzoek in studieprogramma’s 
De RUG karakteriseert zichzelf als een leidende universiteit die sociaal relevant 
onderzoek uitvoert. Op die manier draagt de RUG bij aan onze samenleving. Dit aspect 
van onze universiteit moet worden gekoesterd door onafhankelijk onderzoek te 
beschermen. Daarnaast willen we garanderen dat alle studenten kunnen deelnemen 
aan onderzoek. 

- Stimuleer de implementatie van onderzoeksvakken op bachelorniveau

Een onderzoeksvak is een goede manier om vertrouwd te raken met onderzoek
en om voorbereid te worden op het schrijven van je scriptie. Om meer aandacht
voor onderzoek in de bachelor te krijgen wil Lijst Calimero de faculteiten
stimuleren om kleinschalige onderzoeksvakken in de bachelor te verwerken.

- Installeer checks voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van onderzoek

Om de kwaliteit van onderzoek door zo’n leidende onderzoeksuniversiteit als de
RUG te garanderen, alsmede om de balans tussen onafhankelijk en
marktgestuurd onderzoek te bewaren pleit Lijst Calimero voor onafhankelijke
bewakers van onderzoek op iedere faculteit. Deze evalueren de
onafhankelijkheid en kwaliteit van onderzoeksvoorstellen.

Interdisciplinair onderwijs 
In een geglobaliseerde wereld waarin werkvelden meer en meer met elkaar verweven 
zijn, zou het onverstandig zijn voor de universiteit om haar curricula niet te veranderen. 
Om up-to-date te blijven dient de RUG te investeren in interdisciplinair onderwijs. Soft 
skills als onderhandelen, teamwork en creatief denken zouden gestimuleerd moeten 
worden. Dit zal studenten optimaal op hun latere werk voorbereiden.  

- Meer interdisciplinaire minoren

Lijst Calimero is een sterk voorstander van de implementatie van
interdisciplinaire minoren.  Met studenten van andere faculteiten krijg je input en
kennis vanuit verschillende perspectieven.Ter illustratie: we hebben het idee van
een minor in retorica geopperd. Hierin wordt studenten de kunst van het
overtuigen, argumenteren en spreken bijgebracht.
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- Promoot interdisciplinaire learning communities

In interdisciplinaire learning communities werken mensen van verschillende
studies samen om interdisciplinaire problemen aan te pakken. Door dat te doen
leren studenten van elkaar. Lijst Calimero wil meer learning communities en
gelooft dat ze beschikbaar moeten zijn voor alle studenten.

Employability 
De wereld verandert snel, evenals de arbeidsmarkt. De universiteit moet haar 
studenten voorbereiden door hen relevante kennis en skills te leren. Wij geloven dat de 
universiteit een actieve rol moet hebben in carrière voorbereiding, om de studenten te 
helpen de brug tussen universiteit en arbeidsmarkt over te steken. 

- Focus op de ontwikkeling van relevante skills voor je carrière

In de wereld van vandaag is het steeds belangrijker om een breed arsenaal aan
kennis, skills, werkgewoontes en karaktereigenschappen te bezitten. Om
studenten voor te bereiden op hun toekomstige carrière moet de universiteit
deze eis erkennen en deze vaardigheden opnemen in de curricula van de RUG.

 Schaf de kosten voor Career Services af 

Lijst Calimero vindt dat studenten de trainingen van Career Services gratis 
moeten kunnen volgen. Om een no-show tegen te gaan moet een depositie 
systeem, zoals dat van de ACLO, geïnstalleerd worden. 

- Verander de rol van Career Services

Lijst Calimero wil Career Services beter passend maken voor studenten door de
structuur te veranderen. Iedere faculteit vraagt om een eigen aanpak, dus Lijst
Calimero stelt voor de focus van Career Services te verleggen naar een
bottom-up aanpak. Door dat te doen wordt carrière voorbereiding verbeterd in
samenwerking met de studieprogramma’s en de studieverenigingen.

Studievoorschotmiddelen 
Als compensatie voor het afschaffen van de studiebeurs krijgen universiteit extra 
financiële middelen. De universiteitsraad heeft zeggenschap in de manier waarop deze 
middelen worden gebruikt. Voor Lijst Calimero is de prioriteit om te verzekeren dat alle 
studenten profiteren van deze investering in hoogstaand en kleinschalig onderwijs. 

- Toezicht houden op uitgave van extra overheidsgeld

Lijst Calimero wil zorgvuldig controleren of het geld werkelijk wordt geïnvesteerd
in kleinschalig onderwijs, universiteitsbrede minoren die toegankelijk zijn voor
alle studenten en gepersonaliseerd leren.
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Thema 2: hoe je studeert 

De structuur van onderwijs heeft grote impact op de kwaliteit hiervan. Studenten 
moeten altijd het centrum van leren zijn. Daarnaast moet de RUG zich aanpassen 
aan recente ontwikkelingen en innovatief zijn in haar onderwijs. 

Kleinschalig en kwalitatief onderwijs 
Kleinschalig onderwijs is het focuspunt van Lijst Calimero geweest door haar hele 
bestaan heen en ook nu is dat één van onze hoogste prioriteiten als het gaat om 
onderwijs. 

 Investeer in kleinschalig onderwijs 

Interactie, discussie en feedback zijn de beste manieren om een onderwerp te 
begrijpen en bevatten. De universiteit moet focussen op werkgroepen, seminars 
en practica. Om dit te bereiken willen we dat de universiteit investeert in 
middelen die kleinschalig onderwijs bevorderen, zoals het uitbreiden van de 
hoeveelheid onderwijzend personeel. 

 Diversifieer toetsing 

Kennis moet op verschillende manieren getoetst worden. Een groot tentamen 
aan het einde van weken van hoorcolleges is een inadequate manier van toetsen 
of een student het onderwerp begrijpt. Programma’s moeten hun manier van 
toetsen diversifiëren: kleinere mid-term tentamens, essay, papers en practica 
waarbij feedback en verbetering worden gegeven, zijn betere manieren om 
kennis te meten. 

 Anonimiseer tentamens 

Je cijfer zou niet bepaald moeten worden door je achtergrond, cultuur of een 
persoonlijk geschil met je docent. Daarom stellen we voor dat alle tentamens 
geanonimiseerd worden voordat ze worden nagekeken. 

 Excellent onderwijs voor álle studenten 

Alle gemotiveerde studenten zouden in staat moeten zijn zich aan te melden 
voor alle programma’s en cursussen. Een waardevol diploma en hoogwaardig 
onderwijs moeten voor iedereen beschikbaar zijn. Op dit moment is dat voor 
sommige programma’s niet het geval wanneer studenten niet uitzonderlijk hoog 
presteren. Wij streven naar toegankelijk onderwijs voor alle gemotiveerde 
studenten.  

 Geen tentamens in de avond en het weekend 

Lijst Calimero is tegen tentamens in de avond en het weekend. In plaats van 
studenten verantwoordelijk te maken voor het gebrek aan tentamenzalen moet 
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de universiteit actie ondernemen. Studenten moeten vrij zijn hun eigen 
activiteiten te ondernemen in de avonden en weekenden. De RUG zou daarom 
tijdelijke locaties moeten zoeken terwijl de capaciteit vergroot wordt. 

Digitalisering 
Digitale innovatie voorziet in mogelijkheden die de kwaliteit van het onderwijs kunnen 
verbeteren. Naast investeren in nieuwe digitale innovaties moet het onderwijzend 
personeel getraind worden in de manier waarop het gebruikt gaat worden. 

- Meer gedigitaliseerd toetsen

De universiteit moet als doel hebben de hoeveelheid digitale tentamens te
verhogen, omdat die manier van toetsing gebruiksvriendelijk en eerlijk is en
minder vraagt van staf en studenten.

 Maak alle hoorcolleges online beschikbaar 

Hoorcolleges moeten opgenomen worden en online toegankelijk zijn voor 
iedereen. Op die manier worden studenten met overlapping in vakken niet 
benadeeld en kan de focus van vakken verlegd worden van hoorcolleges naar 
kleinschalige werkgroepen of seminars. 

 Zorgvuldige implementatie van Perusall 

Studenten hebben baat bij het ontvangen van feedback, want op deze manier 
leren ze van hun fouten. Een voorbeeld van een manier waarop studenten meer 
feedback kunnen krijgen is Perusall. Dit is een online platform waarop studenten 
meer feedback kunnen krijgen van hun docenten. Lijst Calimero pleit al jaren 
voor het verbeteren en vermeerderen van feedback in het onderwijs. Bij het 
gebruik van deze online platforms is het echter wel van groot belang dat de 
privacy en het gebruik van ICT gewaarborgd wordt. Daarnaast zouden we het 
niet toe moeten staan dat algoritmes de cijfers van studenten bepalen.  

- Bewaak de privacy van studenten

Omdat onze digitale infrastructuur zich uitbreidt moet er meer geïnvesteerd
worden in de bescherming van data. We willen ook dat de universiteit haar
studenten een helder overzicht geeft van welke data met hun toestemming
wordt verzameld.

Internationalisering in onderwijs 
In een geglobaliseerde wereld moeten studenten voorbereid worden op werken in een 
internationale, interculturele omgeving. De universiteit moet zich aanpassen aan deze 
verandering en internationalisering integreren op een manier die de kwaliteit van het 
onderwijs verhoogt. 

 Zorgvuldige internationalisering van studieprogramma’s 
Studieprogramma´s beschikbaar maken in het Engels trekt internationale 
studenten, wat onze universiteit ten goede kan komen. Het veranderen van de 
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taal van een studie kan echter ook ten koste gaan van de kwaliteit van onderwijs. 
De overstap naar Engels moet alleen gedaan worden als dit ten goede komt aan 
de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het veranderen van de taal op zich 
niet genoeg. De universiteit moet investeren in het veranderen van de 
curriculums zodat ze de inclusie van internationals stimuleren. 

 Laat alleen gekwalificeerde docenten in het Engels les geven 

Een veelgehoord probleem is het ´Dunglish´, dat gesproken wordt door 
docenten die niet in staat zijn hun vak in het Engels te geven. Daarom moet de 
universiteit ervoor zorgen dat docenten die hun vakken in het Engels geven ten 
minste een C1 kwalificatie hebben, door ze Engels aan te bieden tijdens werktijd. 

 Meer capaciteit voor gratis cursussen Nederlands en Engels 

Omdat onze universiteit internationaler wordt, moeten we ervoor zorgen dat alle 
studenten en stafleden kunnen communiceren zonder hindernissen. Om dat te 
realiseren stellen wij voor dat cursussen Nederlands en Engels gratis blijven. 
Daarnaast moet de capaciteit worden uitgebreid, aangezien een stijging in de 
vraag voorzien wordt. 

- Creëer een introductieworkshop voor internationals

Er is een gebrek aan kennis over studeren in Nederland onder internationale
studenten. Een informele sessie die studieverenigingen, voorbereiding op
tentamens, het oefenen van tentamenvragen en andere zaken omvat, zou
moeten worden aangeboden aan internationale studenten in de eerste
studieweek.

 ‘Nee’ tegen Yantai 

De fractie van het jaar 2017/2018 gaf een duidelijk ‘Nee’ tegen de plannen voor 
een branch campus in China. Wij steunen hun keuze volledig en zullen doorgaan 
ons tegen een branch campus in Yantai te verzetten. Hiervoor hebben wij als 
reden dat het een bedreiging was voor de kwaliteit van onderwijs, er geen 
significante voordelen waren en er een risico voor de academische vrijheid 
inhield. We willen een nieuwe internationaliseringsstrategie die gedragen wordt 
door de programma’s en faculteiten. Een branch campus is een project dat de 
universiteit op dit moment niet aankan. We moeten ons dan ook focussen op 
internationalisering in Groningen voordat we investeren in een groot 
transnationaal project. 
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Thema 3: waar je studeert 

Studenten moeten de mogelijkheid hebben niet alleen kennis van hun studie op te 
doen bij de RUG, maar ook om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen. Wij geloven dat 
studenten dat alleen kunnen doen in een omgeving waarin uitdaging en 
ontspanning gebalanceerd zijn. Daarnaast moet de RUG ervoor zorgen dat ze een 
goede gastheer is voor alle inkomende studenten, in een snel veranderend 
landschap waarin internationalisering en diversiteit belangrijke onderwerpen zijn. 

Internationalisering 
Het aantal internationale studenten aan de RUG stijgt snel door de ambitieuze 
internationaliseringsstrategie van de universiteit. Internationalisering omvat echter veel 
meer dan alleen het veranderen van de spreektaal, er is ook sprake van een 
verschuiving in mentaliteit. De universiteit zou zijn best moeten doen om in deze 
verandering alle relevante facetten mee te nemen. Als dit niet mogelijk blijkt, dient het 
internationaliseringsbeleid van de RUG aangepast te worden.  

- Geef dezelfde hoeveelheid uit aan huisvesting voor internationals als aan

marketing voor internationals

Op dit moment spendeert de RUG veel meer geld aan de marketing voor het
aantrekken van internationale studenten dan aan het huisvesten van deze
studenten. Als de RUG internationale studenten aan wil trekken, dan moet zij ook
de kosten voor het huisvestingsprobleem dat hierdoor veroorzaakt wordt, op
zich willen nemen. Daarom willen wij dat iedere euro die wordt uitgegeven aan
internationale marketing zijn equivalent moet vinden in uitgaven aan huisvesting
voor internationals.

- Stimuleer huisbazen om kamers voor internationale studenten te

reserveren

De huizenmarkt in Groningen wordt gedomineerd door huisbazen. Een oplossing
voor het huisvestingsprobleem moet dan ook gezocht worden in een
samenwerking met hen. Huisbazen moeten worden gevraagd een aantal kamers
apart te houden voor internationale studenten. Een subsidie voor het toewijzen
van deze kamers kan worden ingezet als aanmoediging.

- Stel een vertrouwenspersoon voor internationals aan

Internationale studenten moeten met heel andere problemen omgaan dan
Nederlandse studenten. Daarom stellen we voor dat de universiteit een positie
creëert voor een vertrouwenspersoon die de RUG tot een veilige plek voor
internationale studenten wil maken.
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Mentale gezondheid 
De druk om je studie snel en met bovengemiddelde resultaten af te ronden, terwijl je 
daarnaast bouwt aan een goed cv, is te hoog voor studenten. De universiteit moet meer 
moeite doen om te zorgen dat studenten door hun studie heen komen zonder mentaal 
oververmoeid te worden. 
 

- Maak de Well-being Week tot een jaarlijks evenement 

De Well-being Week is een initiatief van Lijst Calimero, dat we hebben ontwikkeld 
met de universiteit en het Student Service Centre. Midden april heeft er een pilot 
plaatsgevonden die erg goed liep. We zullen daarom ons best doen om ervoor te 
zorgen dat deze campagne vanaf de herfst van 2018 jaarlijks gehouden wordt. 
 

- Breidt de capaciteit van het Student Service Centre uit 

Het College van Bestuur heeft erkend dat er noodzaak is voor extra 
studentenpsychologen. We zijn blij met de belofte om hierin te investeren, maar 
we willen de situatie bij het Student Service Centre in de gaten houden. We willen 
hun zichtbaarheid onder studenten verhogen en daarnaast hun capaciteit 
verhogen zodat ze de vraag aankunnen. 
 

- Introduceer reflectieruimtes 

Voor de studenten die een moment willen hun hun gedachten en gevoelens op 
een rijtje te zetten tussen het studeren door, moet de universiteit een ruimte 
bieden om dat te doen. Iedereen moet zich comfortabel voelen binnen de 
universiteit . Een reflectieruimte in de UB, een plaats waar alle studenten welkom 
zijn, zou een goed begin zijn. 

Extracurriculair 
Het studentenleven vindt ook plaats buiten de universiteit. Studenten kunnen 
deelnemen aan diverse extracurriculaire activiteiten. We willen dat de focus van de 
universiteit ligt bij het aanbieden van onderwijs, maar het is ook goed als studenten 
worden aangemoedigd om extracurriculaire activiteiten te ondernemen.  
 

- Zorg voor formele erkenning voor kleine besturen 
Sommige verenigingen zijn te klein zijn om een beurs van het profileringsfonds 
te ontvangen. Wij dat dit deze besturen niet in de weg mag staan om een 
officiële erkenning van hun bestuursjaar te ontvangen. 

 
- Zet de steun aan studieverenigingen voort 

De universiteit toont steeds meer respect voor de rol die studieverenigingen 
hebben binnen onze universiteit. Dit is terug te zien in het recente besluit om 
meer geld beschikbaar te stellen voor de bestuursbeurzen van 
studieverenigingen. We geloven dat de universiteit de belangrijke rol van 
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studieverenigingen moet erkennen en hen zoveel mogelijk zou moeten 
ondersteunen. 

- Respect voor studentenorganisaties

Het studentenleven is afhankelijk van studentenorganisaties. De universiteit
moet deze organisaties respecteren en ondersteunen. Wij zijn dan ook tegen
regelingen die het mogelijk maken verenigingen of hun besturen financieel te
straffen als zij zich niet gedragen zoals de universiteit dat wil. Dit creëert dat
angst en onzekerheid onder studentenorganisaties.

Aangename studiefaciliteiten 
Als een partij die geeft om de behoeftes van studenten erkennen wij hoe fundamenteel 
goede werkplaatsen zijn voor studenten. Daarom roepen wij de RUG op om 
werkplekken te verbeteren en het aantal werkplekken te verhogen. 

- Meer werkplaatsen beschikbaar en vindbaar

Om ervoor te zorgen dat studenten comfortabel kunnen studeren, vinden wij dat
de RUG voor genoeg werkplekken moet zorgen. Als de capaciteit van de UB
tekortschiet moet de RUG in andere werkplaatsen voorzien. Om studenten te
helpen een studieplek te vinden zou er een digitaal systeem moeten worden
geïnstalleerd dat de actuele capaciteit aan studieplekken zichtbaar maakt.

- Meer informatie en begeleiding voor functiebeperkte studenten

Studenten met een functiebeperking, zichtbaar of onzichtbaar, moeten
kwalitatief hoogstaand onderwijs kunnen genieten aan de RUG. We kunnen niet
toestaan dat een gebrek aan goede faciliteiten of communicatie hen tegenhoudt.
Daarom sporen we de RUG aan om te streven naar voldoende informatie over
dergelijke faciliteiten.

- Maak Indoor maps beschikbaar voor RUG-gebouwen

We zijn voor het in kaart brengen van alle faciliteiten van de RUG in een Indoor
Maps applicatie, omdat het studenten, staf en gasten kan helpen hun weg in de
gebouwen te vinden. De vereniging van Nederlandse universiteiten is op dit
moment bezig met het onderzoeken van een mogelijkheid voor een dergelijke
applicatie. In het komende jaar hopen wij het proces zo veel mogelijk te
versnellen.

- Zorg voor betaalbare warme maaltijden in de kantine

Om effectief te kunnen studeren, heb je goed voedsel nodig. Daarom is het
belangrijk dat je tussen de colleges toegang hebt tot goed en betaalbaar eten.
Daarom moet er kritisch gekeken worden naar de prijs-kwaliteitverhouding in de
kantines.
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Transparant besturen 
We geloven dat transparantie, controleerbaarheid en respect voor democratie 
fundamenteel zijn voor een effectieve Universiteitsraad. 

- We willen een transparante, democratische en controleerbare universiteit

De Universiteitsraad maakt de universiteit een betere plek door het geven van
feedback en het voorstellen van nieuwe ideeën. Maar om dit effectief te kunnen
doen, is het belangrijk dat de Universiteitsraad actief betrokken is bij het maken
van beleid. Hierdoor zal een transparantere en democratischere universiteit
ontstaan, waardoor studenten geprikkeld worden om betrokken te raken bij het
maken van beleid.

- We leggen verantwoording af voor onze keuzes

We geloven in controleerbaarheid en transparantie aan onze universiteit, en
daar is Lijst Calimero ook onderdeel van. In het komende jaar zullen veel keuzes
gemaakt worden, en we beloven dat alle lastige beslissingen uitgelegd zullen
worden. Verder staan we altijd open voor vragen over onze beslissingen.
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