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Kies partij voor de inhoud
Verkiezingsprogramma Lijst Calimero 2020-2021
Zoals je misschien wel weet, heeft Lijst Calimero haar naam te danken aan de Italiaanse
tekenﬁlmvogel 'Calimero'. Net als deze vogel begon Lijst Calimero als de kleinste partij in de
Universiteitsraad. Nu, 16 jaar later, is Lijst Calimero er trots op de studenten van de
Rijksuniversiteit Groningen te vertegenwoordigen als de grootste partij binnen de
Universiteitsraad. Onze visie is gericht op het verrijken van de tijd die studenten aan onze
universiteit doorbrengen, zodat ze een Interessante, uitdagende opleiding van wereldklasse
krijgen. Wij vinden dat de universiteit niet alleen de juiste omstandigheden moet creëren voor
kwalitatief hoogstaand onderwijs, maar ook de studenten moet uitrusten om te kunnen
bloeien als individu en als lid van de samenleving. Dit is de basis van onze visie en het is wat
ons motiveert om resultaten te boeken in de Universiteitsraad. Om de waarde van je diploma
te verhogen en je studietijd aan de RUG te verbeteren, hebben we een uitgebreid
verkiezingsprogramma uitgewerkt dat zich richt op drie hoofdthema's:
Hoe je studeert
Kwaliteitsonderwijs moet op verschillende, stimulerende manieren aan de studenten van de
RUG worden aangeboden. Hoewel grootschalige colleges een belangrijke functie kunnen
vervullen, geloven we ook dat studenten proﬁteren van het werken in kleinere groepen.
Lijst Calimero is voortdurend op zoek naar manieren om het digitale onderwijs te verbeteren
en wij geloven dat dit een waardevolle toevoeging is aan kleinschalig onderwijs. Het
kleinschalige en digitale onderwijs is zelfs nog belangrijker geworden nu onze universiteit zich
aanpast aan de gevolgen van de coronacrisis.
Hoewel deze crisis onze academische gemeenschap voor veel uitdagingen stelt, geloven wij
dat de universiteit hierdoor op innovatieve manieren de kwaliteit van het onderwijs en de
faciliteiten die hierbij komen kan verbeteren.
Wat je studeert
De universiteit moet niet alleen een centrum voor kennis zijn, maar ook een plaats is waar
studenten vaardigheden en competenties op kunnen doen voor het leven. Studenten willen
en moeten uitgedaagd worden.
De toekomst is interdisciplinair en wij vinden dat dit soort onderwijs toegankelijk moet zijn. Er
moet een gezond evenwicht gevonden worden tussen fundamenteel en toegepast onderzoek.
Dit moet worden weerspiegeld in de opleidingen.
De RUG is niet alleen een plek waar je kennis over een bepaald onderwerp vergaard en
vervolgens een diploma behaalt. Het gaat veel verder dan dat. De universiteit is een plaats
waar je waardevolle vaardigheden leert, niet alleen door te studeren, maar ook door jezelf en
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anderen uit te dagen. Zo krijgen studenten interdisciplinaire denkwijzen en verschillende
vakgebieden aangereikt, die niet alleen leiden tot een diploma, maar ook tot een succesvolle
toekomst.
Waar je studeert
De omgeving en de omstandigheden van de plek waar je studeert zijn fundamenteel voor
onderwijs van hoge kwaliteit. Lijst Calimero plaatst daarom het welzijn van studenten in het
middelpunt van haar beleid. We weten dat wanneer studenten fysiek, emotioneel en sociaal
worden ondersteund, ze beter presteren op academisch niveau en hun volledige
zelfontwikkeling als individu kunnen realiseren.
De RUG bevordert actief internationalisering binnen opleidingen en wij vinden dan ook dat de
universiteit hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Zij moeten ervoor zorgen dat
internationale studenten zich thuis voelen in Groningen en dat ze over een ruim aanbod aan
woningen beschikken. Binnen de universiteit is er op het gebied van duurzaamheid en de
kwaliteit van studiefaciliteiten nog veel ruimte voor verbetering. Onze universiteit moet
streven naar meer inclusiviteit en studenten die in dit opzicht een bijdrage leveren aan onze
studentengemeenschap moeten erkenning krijgen voor hun werk. Wij geloven dat alle
achtergronden, nationaliteiten en identiteiten onze universiteit maken tot de rijke en
levendige gemeenschap die ze is.

Wij leveren een betere universiteit. Om jouw belangen als student te vertegenwoordigen
hebben we jouw stem nodig tijdens de verkiezingen van dit jaar. Kies partij voor de inhoud,
stem Lijst Calimero.
De 16e kandidaatsfractie van Lijst Calimero,
Rozemarijn Gierkink, Freddy Cawthorne-Nugent, Eoin Raftery, Lisa van der Panne, Naila Loudini,
Nirva Portugal, Arne Hefting & Dion Theodoridis
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Thema 1: Hoe we studeren
Kleinschalig onderwijs
Kleinschalig onderwijs is al 15 jaar een van de grootste prioriteiten van Lijst Calimero.
Kleinere klassen zorgen voor persoonlijker onderwijs dat zich richt op de individuele
behoeften van elke student. Studenten worden gestimuleerd om actief deel te nemen
aan discussies en om feedback te geven. De uitbraak van het Coronavirus heeft ons ook
veel geleerd over online onderwijs; dit zou een hulpmiddel kunnen zijn om meer
kleinschalige onderwijsstrategieën te implementeren. In sommige gevallen kan e-learning
een betere manier zijn voor onderwijzen en leren.

-

Meer onderwijzend personeel

Het is waardevol om meer docenten en student-assistenten aan te nemen. Sinds 2018 is er
vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om te besteden aan het verbeteren van de verhouding
tussen studenten en personeel en het verlagen van de werkdruk van de docenten. Om
kleinschalig onderwijs mogelijk te maken moet er meer geld worden vrijgemaakt om de
verhouding tussen het aantal studenten en het aantal personeelsleden aan de RUG te blijven
verbeteren.
Het is belangrijk dat bij het aanstellen van student-assistenten zij het onderwerp begrijpen.
Om een stabiele en hoge kwaliteit van de tutorials te behouden wil Lijst Calimero dat de
student-assistenten een korte training krijgen voordat ze aan het lesgeven beginnen. Dit
garandeert een constante kwaliteit van het onderwijs en helpt hen om meer academische
vaardigheden te verwerven.

- Verschillende manieren van beoordeling
Het is belangrijk dat de vaardigheden van een student geëvalueerd worden aan de hand van
verschillende beoordelingsvormen. Een tentamen is slechts een momentopname. De ene
student kan uitblinken in het schrijven en doen van examens, terwijl een andere student
misschien beter is in presenteren of in het doen van onderzoek. Voorbeelden van
verschillende beoordelingsvormen zijn presentaties, essays, onderzoeksprojecten of
beoordeling door middel van peer reviews. Het diversiﬁëren van de beoordelingsmethoden in
studieprogrammas zal een positief eﬀect hebben op studenten, omdat dit nauwkeuriger aan
zal tonen welk niveau een student heeft bereikt.
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- Learning Communities
Learning Communities (LC's) kunnen ook een manier zijn om kleinschalig onderwijs te
implementeren. Verschillende opleidingen werken al met LC's. We moedigen meer
opleidingen aan om dit aan te bieden en om tijdens de vorming hiervan naar bestaande
projecten of LC's te kijken.
Binnen een LC kunnen studenten in groepsverband samenwerken aan één klein
onderzoeksproject. Door de kleine onderzoeksprojecten leren de studenten de opgedane
kennis uit verschillende vakken van hun studie te combineren en zo te focussen op
interdisciplinariteit binnen de studie. Kleinere groepen zorgen ook voor meer
gepersonaliseerd onderwijs. De LC's kunnen deel uitmaken van het curriculum of een manier
zijn voor een student om deel te nemen aan extracurriculaire activiteiten. Dit is afhankelijk
van de faculteit. De kwaliteit van het onderwijs moet altijd voorop staan.

- De gevolgen van de Commissie van Rijn
In het kader van het huidige nationale onderwijsbeleid hebben de universiteiten al met
meerdere problemen te kampen. Bewegingen zoals WOinActie voeren campagne om de
overheidsbezuinigingen op het hoger onderwijs te stoppen en terug te keren naar het
steunniveau uit het jaar 2000. In plaats van deze problemen op te lossen, stelt de Commissie
van Rijn studierichting afhankelijke maatregelen voor die de verdeling van middelen over de
universiteiten veranderen. Lijst Calimero is van mening dat dit de situatie alleen maar verder
zal verergeren. Als het geld wordt verdeeld volgens de implicaties van de Commissie van Rijn,
zal de RUG structureel negen miljoen euro per jaar minder ontvangen. Dit zal de kwaliteit van
het onderwijs aan de RUG verminderen en daarom zullen we ervoor strijden dat dit niet zal
worden uitgevoerd.

Digitalisering
In een zich steeds verder ontwikkelende digitale wereld is het belangrijk om te kijken hoe
digitalisering het onderwijs kan verbeteren. Met name nu de wereld aan het herstellen is
van het coronavirus, zal digitalisering studenten ondersteunen bij het afronden van hun
studiejaar in 2020.
Alhoewel online lessen en practica met de huidige omstandigheden misschien nodig zijn
geweest, zijn we sterk tegen een verschuiving naar een volledige online opleiding. Wij
pleiten ervoor om zo snel mogelijk terug te keren naar de fysieke vorm van educatie
zodra de veiligheidsvoorschriften dit toestaan. In de tussentijd moet een hybride situatie
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worden gehandhaafd. Ook na de pandemie moeten er nog steeds online mogelijkheden
beschikbaar zijn voor iedereen die daar terecht behoefte aan heeft. Daarom zal Lijst
Calimero streven naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door middel van
meer innovatieve digitale strategieën.

- Gedigitaliseerde toetsen
Door Corona zijn de mogelijkheden voor digitale toetsen uitgebreid en zijn nog ongebruikte
methoden met enig succes toegepast. De succesvolle methoden die door de studenten
worden gewaardeerd, moeten worden gehandhaafd nadat de pandemie is afgenomen.
Bovendien moeten digitale tentamens in de toekomst beschikbaar worden gesteld voor
studenten die het tentamen niet kunnen bijwonen.

- Inbreuk op de privacy
Proctoring mag niet worden gebruikt tijdens tentamens omdat dit een onevenredige inbreuk
is op de privacy van de studenten, aangezien de proctors toegang hebben tot bijvoorbeeld de
webcams van studenten. Faculteiten moeten manieren vinden om fraude te minimaliseren
door te zoeken naar alternatieve oplossingen. Open boek tentamens zijn hier een goed
voorbeeld van.

- College opnames
Waar mogelijk moeten de colleges worden opgenomen en online beschikbaar worden gesteld
aan studenten. Hoe de docent dit besluit te doen moet duidelijk worden vermeld op Ocasys
en in de studiegids, zodat de studenten weten wat ze kunnen verwachten. Als docenten zich
zorgen maken over de aanwezigheid van de studenten hebben zij het recht om de opnames
pas een paar dagen na het college of een week voor het examen vrij te geven.

- Digitale opdrachten
De student moet in staat zijn om kennis en begrip van een vak te testen gedurende het hele
semester en niet alleen aan het eind. Nestor zou een goed platform zijn om digitale
oefeningen op aan te bieden. Dit zou de studenten een inschatting geven van hun voortgang
gedurende het semester en niet alleen aan het eind. Bovendien zou het de studenten helpen
om beter voorbereid te zijn op hun tentamens.

- Mobiele app
Lijst Calimero wil een pilot project uitvoeren waarbij een mobiele app van de universiteit
beschikbaar wordt voor studenten om zo hun betrokkenheid te verbeteren. Studenten
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moeten toegang hebben tot een centraal draagbaar platform dat hen toegang geeft tot de
elektronische leeromgeving, de plattegronden van de universiteitsgebouwen die nu
beschikbaar zijn op Google Maps, de diensten voor studentenondersteuning en Career
services.

- Website van de RUG
De website van de Rijksuniversiteit Groningen bevat veel informatie voor zowel studenten als
medewerkers. De informatie is echter vaak moeilijk te vinden. We willen dat de universiteit de
website in twee opzichten verbeterd. Het moet makkelijker zijn voor studenten om door de
website te navigeren en je moet makkelijker kunnen vinden wat je zoekt wanneer je de
website opent vanaf een andere pagina, bijvoorbeeld Google.

Internationalisering in het onderwijs
In een geglobaliseerde wereld moeten studenten er op voorbereid zijn om in een
internationale en multiculturele omgeving te werken. Internationalisering heeft vele
aspecten en is altijd een middel, nooit een doel. Het aanpassen en integreren van
verschillende studenten en gedachtegangen in de curricula is een manier om de kwaliteit
van het onderwijs te verbeteren. Vakken moeten alleen in het Engels gegeven worden als
dit de studenten ten goede komt en de kwaliteit van hun onderwijs verbetert, niet alleen
omdat de universiteit meer internationale studenten wil aantrekken.

- Voertaal cursussen en opleidingen
Door Engels de voertaal te maken van verschillende vakken en programma's worden
internationale studenten aangetrokken, wat leidt tot diversiteit binnen de collegezalen. Het
ervaren van onderwijs in het Engels is per deﬁnitie geen negatieve ontwikkeling. Het kan de
internationale kijk van een student uitbreiden en de student kan zich voorbereiden op een
globale arbeidsmarkt. Echter, studies moeten alleen volledig in het Engels worden gegeven als
dit gunstig is voor de studenten van deze studies. Omgekeerd, als de kwaliteit van het
onderwijs van een opleiding of vak in gevaar komt door het geven van het onderwijs in het
Engels, dan zou dat niet moeten gebeuren.
Naast de kwaliteit van het onderwijs moet er ook gekeken worden naar de inzetbaarheid van
de studenten na hun studie. Een studie als Nederlandse Taal en Cultuur heeft geen baat bij
een Engelse voertaal. Wij zijn van mening dat samen met de leden van de faculteitsraad en de
opleidingscommissie moet worden beoordeeld of sommige studies in het Engels moeten
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worden gegeven. De opleidingscommissies kunnen vanaf dit jaar hun instemmingsrecht op
dit punt uitoefenen.

- Taalcursussen
In het algemeen zouden er meer gratis taalcursussen in het Nederlands en Engels moeten zijn
voor studenten en docenten om hun taalvaardigheid te versterken. Deze cursussen kunnen
studenten helpen om hun prestaties te verbeteren, doordat ze beter kunnen communiceren.
Cursussen Engels moeten gemakkelijk beschikbaar zijn voor studenten, maar ook voor het
onderwijzend personeel. Zij moeten de mogelijkheid hebben om hun taalvaardigheid te
verbeteren, zodat de kwaliteit van het onderwijs niet beperken. Docenten die lesgeven binnen
de internationale programma's moeten aantoonbaar het C1-niveau Engels beheersen.
Tegelijkertijd moeten er meer plaatsen beschikbaar zijn voor B1-cursussen Nederlands,
omdat veel internationale studenten de taal willen leren. De huidige cursussen Nederlands
vullen zich zo snel dat studenten moeite hebben om een plaats te krijgen. Momenteel betalen
RUG-studenten die hun Nederlands vanaf niveau B1 willen voortzetten een studentenprijs
van minstens €385,-. Voor studenten die gemotiveerd zijn en die na de B1-cursus verder
willen gaan met het leren van Nederlands, moet er een subsidiestelsel worden ingevoerd.

- Toegang tot het cursusmateriaal
Alle documenten, boeken en tentamens moeten in het Engels zijn voor elk internationaal vak.
Vaak hebben cursussen die recentelijk zijn overgestapt naar het Engels nog veel documenten
die in het Nederlands zijn. Dit is een groot nadeel voor de studenten, omdat het veel
verwarring veroorzaakt voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Studenten
moeten niet worden getest op materiaal dat niet beschikbaar is in de taal waarin de cursus
wordt gegeven. Wanneer een cursus in een bepaalde taal wordt gegeven, moeten alle
documenten in die taal zijn.
Daarnaast moeten studenten in staat zijn om tentamens te doen als ze in het buitenland zijn.
Dit betekent dat studenten de tentamens kunnen doen tijdens de pandemie. Het kan ook
nuttig zijn voor studenten die een of twee periodes in het buitenland willen studeren en in die
periode nog een tentamen moeten doen.

Toegankelijkheid van het onderwijs
Elke student moet de mogelijkheid hebben om zich maximaal te ontwikkelen. Er wordt
echter veel aandacht besteed aan de high performers, aangezien cijfers momenteel meer
waard zijn dan motivatie. Dit kan studenten belemmeren in hun ontwikkeling en bij het
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bereiken van hun doelen. Daarom zijn wij van mening dat de mogelijkheden om de
prestaties van een student te verbeteren zo toegankelijk mogelijk moeten zijn en dat
motivatie altijd leidend moet zijn.

- Honours programma
Het Honours College is een waardevol programma dat gemotiveerde studenten in staat stelt
om een interdisciplinaire opleiding te volgen en zo de mogelijkheid biedt om de mentaliteit
van studenten te verrijken en te verbreden. Wij zijn echter van mening dat motivatie niet
alleen wordt bepaald door cijfers en dat alle studenten de mogelijkheid moeten hebben om
zich aan te melden voor het Honours College. Daarom zal een grotere toegankelijkheid van de
sollicitatieprocedure een speerpunt zijn van ons beleid ten aanzien van het Honours College.
Informatie over deelname aan het Honours programma moet in meerdere keren worden
gegeven aan alle studenten vanaf het begin van hun eerste jaar. Elke student moet de kans
krijgen om de geïnformeerde keuze te kunnen maken om zich aan te melden en deze
gelegenheid kan aangrijpen om zijn of haar perspectief te verbreden. Ook moet duidelijk
worden gemaakt wat studenten van dit programma kunnen verwachten om de hoge
uitvalpercentages te verminderen.

- Toelatingsprocedure
Lijst Calimero wil toelatingsprocedures voor opleidingen rechtvaardiger maken. Een manier
om studenten op de juiste plek te krijgen, werkt de RUG met matchingsdagen. De RUG zou
uitgebreid onderzoek moeten doen naar de wetenschappelijke onderbouwing en waarde van
matching bij opleidingen.

- Pre-masters
Pre-masters zijn een geweldige manier om je studie richting te geven, je perspectief te
verbreden of door te stromen naar een universitaire master voor HBO studenten. Premasters zijn echter niet altijd voor iedereen toegankelijk, waardoor de mogelijkheid om
interdisciplinariteit te verwerven zonder opnieuw een volledige bachelor van drie jaar te
moeten doen wegvalt. Lijst Calimero wil dat de RUG onderzoekt welke mogelijkheden er zijn
om van studierichting te veranderen en hoe het wisselen van studierichting gemakkelijker kan
worden. Doorstromen naar een andere universitaire master is een optie die elke student zou
moeten hebben.
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Thema 2: Wat we studeren
Aansluiting op de arbeidsmarkt
Met kennis alleen kun je je niet oriënteren op de arbeidsmarkt. Je moet jezelf ontwikkelen
naast je studie en andere ervaringen opdoen. Het belangrijkste doel van je opleiding is
om kennis op te doen, maar je diploma is meer waard als je het in de praktijk kunt
brengen. Bovendien zal de corona-epidemie waarschijnlijk een blijvende indruk
achterlaten op de arbeidsmarkt. Daarom moet de universiteit deze extra ontwikkeling van
haar studenten faciliteren, wat in het voordeel is van zowel studenten als de universiteit.
Je studie moet je in de eerste plaats voorzien van academische kennis over je vakgebied,
maar je moet ook waardevolle ervaringen opdoen als je buiten de academische wereld
wilt werken.

- Soft skills
Op dit moment halen steeds meer mensen een universitair diploma. Dit betekent dat een
diploma niet meer voldoende is om je te onderscheiden van anderen. Soft skills zoals
leiderschap en communicatieve vaardigheden maken dat iemand zich onderscheidt bij het
solliciteren naar een bepaalde functie. Daarom moet er meer aandacht worden besteed aan
mogelijkheden voor studenten om deze vaardigheden te verbeteren, wat op meerdere
manieren kan worden bereikt. Het verbeteren van de interdisciplinariteit is daar één van,
omdat je kennis en vaardigheden uit andere disciplines verwerft. Het doen van een minor, het
deelnemen aan extracurriculaire activiteiten (zoals het doen van een bestuursjaar in een
vereniging), of andere mogelijkheden zoals stages zijn goede manieren om aan je soft skills te
werken buiten het reguliere curriculum om.

- Career Services
Dit jaar heeft Lijst Calimero een memo ingeleverd over de decentralisatie van de Career
Services via Career Coordinators. Door één Career Coordinator in contact te brengen met het
faculteitsbestuur, kan deze coordinator vervolgens met de studieverenigingen werken en hen
helpen. Dit is voordelig omdat studieverenigingen zich al richten op faculteits speciﬁeke
onderwerpen die hun studenten publiek interesseren. Dit zal de studenten ten goede komen,
omdat hun vereniging in samenwerking met de Career Coordinator voor extra aansluiting op
de arbeidsmarkt zal zorgen.
De verschillen tussen de faculteiten zijn groot, waardoor er aandacht moet worden besteed
aan de speciﬁeke behoeften van de verschillende faculteiten. Verder wil Lijst Calimero een
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algemene evaluatie van de Career Services, gecombineerd met een onderzoek naar de meest
eﬃciënte manier waarop deze decentralisatie zou kunnen plaatsvinden.

- Integratie van het Young Alumni Netwerk (YAN)
Momenteel heeft de RUG een alumninetwerk dat weinig wordt gebruikt. Het wordt
onvoldoende geïmplementeerd en studenten zijn zich over het algemeen niet bewust van het
bestaan hiervan. Door dit netwerk eerder te integreren en te promoten binnen opleidingen,
zullen studenten er meer vertrouwd mee zijn wanneer ze er gebruik van moeten maken.
De RUG moet meer alumni uit het werkveld betrekken bij hun curricula. Om zo studenten te
helpen kennis te maken met mogelijke toekomstige beroepen en hen te ondersteunen bij het
vormgeven van hun studiecarrière. Dit kan door alumni van de YAN te vragen om gastcolleges
of seminars te geven. Dit zou ook een goede manier zijn om de YAN bij studenten te
promoten.

- Stages
Je studie levert je veel kennis en academische vaardigheden op. Wil je een baan buiten de
academische wereld, dan is het belangrijk dat je ook ervaring opdoet in het werkveld.
Opleidingen kunnen mogelijkheden bieden om deze ervaringen op te doen door stages in
masteropleidingen aan te bieden waar dit haalbaar is. Op dit moment is er bij sommige
bachelors ruimte om een stage te lopen binnen de Career minor, maar deze ruimte is beperkt
en de minor biedt niet altijd stageplaatsen binnen je studiegebied. Daarom moet de RUG,
naast het aanbod van organisaties de mogelijkheid van een stage binnen de opleiding
implementeren. We zijn ervan overtuigd dat studenten wanneer ze de mogelijkheid krijgen
meer stages zullen lopen en dat dit hun vaardigheden buiten de academische wereld enorm
zal verbeteren.

Interdisciplinariteit
In de hele universiteit is er een breed scala aan opleidingen om aan alle voorkeuren te
voldoen. Deze opleidingen bieden niet alleen verschillende soorten kennis, maar leren
studenten ook verschillende manieren van denken. Deze diversiteit biedt ook de
mogelijkheid om je op andere gebieden te ontwikkelen. Lijst Calimero ziet grote waarde in
de voordelen van verschillende denkwijzen en vindt dat studenten genoeg mogelijkheden
moeten krijgen om deel te nemen aan vakken van andere studies. Daarom stellen we de
volgende punten voor.
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- Minoren
Studenten hebben een breed scala aan mogelijkheden in hun minorruimte. Dit is een
belangrijke kans in iemands opleiding om niet alleen kennis, maar ook vaardigheden uit een
andere discipline te verwerven. Daarom moeten alle studenten de mogelijkheid krijgen om
een minor te doen, of dat nu binnen de faculteit is of elders op de universiteit. Daarnaast
moeten bestaande minoren worden geëvalueerd, zodat ze kunnen worden verbeterd waar
studenten dat nodig vinden. Minoren trekken een breed scala aan studenten aan en het
optimaliseren van de kwaliteit van de minoren zal dan ook de kwaliteit van het onderwijs van
veel studenten verhogen. Minoren verbeteren de soft skills van een student enorm en we
zullen ernaar streven dat deze worden aangeboden en gepromoot.

- Vakken bij verschillende opleidingen
Studenten moeten goed worden geïnformeerd over hun mogelijkheden om expertise te
krijgen op verschillende gebieden. Alle studieadviseurs moeten in staat zijn om studenten te
helpen bij het kiezen van vakken uit andere studies als ze daar interesse in hebben. Daarnaast
moet er gekeken worden naar vakken die waardevol kunnen zijn voor elke studie. Vakken over
onderzoeksmethodes zoals statistiek kunnen in grotere mate worden gegeven, en misschien
wel op een meer ﬂexibele manier. Op deze manier kunnen dergelijke vakken meer studenten
in de hele universiteit helpen. De mogelijkheden om vakken op een dergelijke manier te
kunnen geven, moeten worden onderzocht. Wel moet er rekening gehouden worden met de
kwaliteit van deze vakken, zodat deze niet signiﬁcant wordt gereduceerd.

- Extracurriculaire vakken
Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om een interdisciplinaire opleiding te volgen die
verder gaat dan hun reguliere opleiding. Echter, het is voor veel studenten niet mogelijk om te
voldoen aan de vereiste aanwezigheid van het Honours programma. Daarom moeten
algemene extracurriculaire cursussen, die gratis zijn en op basis van aanwezigheid, worden
georganiseerd en gepromoot voor alle studenten. De normale opzet van een vak, met
tentamens en ECTS, is niet van toepassing. In plaats daarvan zal de organisatie meer lijken op
het studium generale, maar dan in de vorm van een vak in plaats van één college.

De rol van onderzoek in het onderwijs
Onderzoek is een van de fundamenten van een universiteit. Zonder onderzoekers
zouden universiteiten niet functioneren in hun rol als onderwijsinstelling. Tegenwoordig is
innovatie een sleutelfactor en daarom is de rol van het onderzoek belangrijk en moet het
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zich ontwikkelen om gelijke tred te houden. We willen dat de RUG het beste haalt uit het
onderzoek dat beschikbaar is en de mogelijkheden die dit onderzoek biedt.

- Evenwicht tussen fundamenteel en marktgedreven onderzoek
Het is van groot belang dat er een gezond evenwicht is tussen fundamenteel en
marktgedreven onderzoek, aangezien deze twee onderling afhankelijk zijn en zeer
verschillende drijfveren hebben. Fundamenteel onderzoek wordt gedaan om de kennis en de
technologie in het algemeen te verbeteren, terwijl marktgedreven onderzoek vooral een
ﬁnanciële stimulans heeft. We willen ervoor zorgen dat elke faculteit de juiste balans heeft
door de meningen van medewerkers en studenten te evalueren. De opleidingscommissies
moeten hierbij een actieve rol spelen.

- Platform voor onderzoeksmogelijkheden
Wij vinden dat studenten een duidelijk overzicht moeten krijgen van de
onderzoeksmogelijkheden op hun faculteiten. Lijst Calimero stelt een pilotproject voor waarbij
een module of een platform beschikbaar komt op Nestor waarin alle studenten eenvoudig
kunnen zoeken naar lopende onderzoeksprojecten. Dit stimuleert de deelname van
studenten aan het onderzoek en de betrokkenheid van professoren.

Verbeterde kwaliteit van onderwijs
De kwaliteitsafspraken zijn projectmatige funding van de overheid dat universiteiten in
staat stelt om met projecten te komen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. De
RUG was de eerste die haar projecten liet goedkeuren door de overheid. Lijst Calimero is
erg trots op deze prestatie en heeft zich beziggehouden met het begeleiden van deze
projecten door nauw contact te houden met faculteiten. De faculteitsraden moeten zich
bezighouden met het bijhouden van de toegewezen middelen. Onze prioriteit is om
ervoor te zorgen dat de toegewezen middelen voor kwaliteitsafspraken worden besteed
aan een betere student-personeel ratio, meer gepersonaliseerd onderwijs en meer
faciliteiten voor het onderwijs. Dit zal worden gedaan om ervoor te zorgen dat de
studenten van de RUG kunnen proﬁteren van een hogere kwaliteit van hun onderwijs en
daarnaast toch kunnen proﬁteren van het geld dat ze anders via de stuﬁ zouden krijgen.
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Thema 3: Waar we studeren
Welzijn van studenten
Steeds meer studenten hebben te maken met uitdagingen op het gebied van hun
mentale gezondheid als gevolg van prestatiedruk, ﬁnanciële stress of moeite om zich aan
te passen aan het universitaire leven. Dit blijkt uit het nieuws in de media, maar ook uit de
vraag naar ondersteuning van de mentale gezondheid. Studenten voelen zich vaak erg
overweldigd en weten niet waar ze terecht kunnen.
Het coronavirus heeft ook een enorme impact gehad op het leven van de studenten aan
de RUG. Iedereen is gedwongen om thuis te blijven, waardoor het welzijn van studenten
nog meer onder druk komt. Het is belangrijk om ons zo snel en zo goed mogelijk aan te
passen aan de huidige situatie om het welzijn van studenten te verbeteren in deze
huidige situatie en ook in de komende jaren.

- Well-being week
Wij vinden dat de Well-being week een jaarlijks terugkerend evenement moet blijven. Op dit
moment ligt het initiatief van de Well-being week door Lijst Calimero. We werken momenteel
samen met het Student Service Centre (SSC) om te kijken hoe dit evenement zal worden
georganiseerd. We hebben de voorbije jaren zeer goed samengewerkt met het SSC bij de
organisatie van de Well-being week en we zouden graag nog meer steun krijgen van de RUG
voor dit universitaire initiatief.

- Meer studentenpsychologen
Lijst Calimero heeft met succes gelobbyd voor nog eens drie studentenpsychologen die in
januari 2019 door het SSC werden ingehuurd. Zelfs met de extra psychologen bleek de
wachtlijst nog steeds lang te zijn. Als oplossing zouden de studentenpsychologen een netwerk
moeten ontwikkelen met andere psychologische klinieken in de stad waar ze studenten
kunnen doorverwijzen als er sprake is van overcapaciteit. Dit zou gericht zijn op het verkorten
van de wachttijd voor studenten, met name in kritieke gevallen. Tot slot zouden er nog meer
studentenpsychologen moeten worden ingehuurd en zou het ook duidelijker moeten zijn
waar de studenten de studentenpsychologen kunnen vinden.
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- Mentale gezondheid en het coronavirus
Door de coronacrisis vinden sessies met psychologen nu online plaats en is er een daling van
de wachtlijst tijden vastgesteld. We hebben echter ook een toename van het aantal
annuleringen van afspraken vastgesteld. Deze trends moeten verder worden onderzocht. Wij
zijn van mening dat er een gezond evenwicht moet worden gevonden tussen online en fysieke
psychologische ondersteuning. We willen we de kwaliteit van de huidige online
dienstverlening evalueren, zodat we deze online methoden eventueel kunnen behouden
nadat het coronavirus is verdwenen. Op deze manier kunnen we studenten in de toekomst
meer mogelijkheden tot psychologische ondersteuning bieden.
Desalniettemin is het SSC een essentiële dienst voor studenten en Lijst Calimero zal het SSC
aanmoedigen om prioriteit te geven aan de veilige heropening voor studenten die de
voorkeur geven aan een persoonlijk gesprek met een hulpverlener.

- Ondersteuning door studieadviseurs
Studenten moeten meer informatie krijgen over de studieadviseurs. Lijst Calimero is van
mening dat de studieadviseurs moeten worden uitgerust met de kennis om mentale en
persoonlijke problemen van studenten te constateren. Hierdoor kunnen studenten eerder
worden doorverwezen naar de studentenpsycholoog of het Student Service CentreSC.
Studieadviseurs zouden meer met elkaar in gesprek moeten gaan met als doel om de
vaardigheden die zij met hun studenten hebben opgedaan van elkaar te leren en toe te
passen om een verbetering van conversatiegespreksvoering met studenten te bevorderen. Zo
kunnen studieadviseurs van alle faculteiten een systeem van een gegenereerde e-mail
hebben dat aan het begin van elk blok een e-mail stuurt met de vraag of de studenten iets
nodig hebben en hen informeert over het SSC en andere ondersteunende middelen. Door de
boodschap te herhalen wordt het voor de studenten duidelijker waar ze terecht kunnen voor
hulp.

- Vermindering van studiebelasting
Zoals in de media is gemeld, hebben veel studenten te maken met burn-outs die worden
veroorzaakt door een hoge mate van stress. De hoge mate van stress heeft geen goede
invloed op het welzijn van de studenten. Het merendeel van de stress die studenten voelen
komt voort uit prestatiedruk of ﬁnanciële nood. Lijst Calimero gaat op zoek naar de
hoofdoorzaken van hoge stressniveaus, zoekt naar manieren om de stress bij studenten te
verminderen en informeert de RUG over waar extra hulp nodig is. Studenten moeten
bewuster worden gemaakt van waar ze hulp kunnen vinden voor problemen zoals
bijvoorbeeld faalangst.
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Internationalisering
Internationalisering kan worden gedeﬁnieerd als het proces dat de voorwaarden moet
scheppen voor de bloei van de diversiteit. Er moet echter structureel beleid worden
gevoerd om ervoor te zorgen dat deze international studenten zich in Groningen welkom
voelen. Dit is met name urgent met betrekking tot adequate huisvesting voor
internationale studenten.

- Huisvesting
Het tekort aan studentenhuisvesting is een kritiek probleem dat met name internationale
studenten op jaarbasis treft. Lijst Calimero is van mening dat de RUG een goede positie heeft
om dit probleem op te oplossen en een meer proactieve aanpak moet hanteren. Studenten
moeten zich ervan bewust zijn dat er instrumenten zijn die hen kunnen helpen met juridische
kwesties. Dit kan door de RUG meer reclame voor hen te laten maken. Daarom zullen we
strijden voor een blijvend gesprek tussen het bestuur van de universiteit en de gemeente,
zodat er voldoende huisvesting en voldoende ruimte beschikbaar komt voor (nieuwe)
internationale studenten.

- Short Stay huisvesting
Terwijl de universiteit blijft groeien, blijft de woningmarkt achter. Vooral internationale
studenten hebben moeite met het vinden van een plek om te wonen, omdat ze geen
voorkennis hebben van de woningmarkt. Daarnaast hebben zij soms te maken met
discriminatie binnen de particuliere sector. Daarom is de overeenkomst die de RUG heeft met
de SSH om kamers te reserveren voor internationale studenten op korte termijn noodzakelijk
om ervoor te zorgen dat ze een plek hebben om te verblijven als ze hier komen. Lijst Calimero
is geen voorstander van dakloze studenten. Deze short stay contracten bevatten echter alleen
all-inclusive prijzen; ze zijn dus niet transparant en bieden verder geen recht om naar de
Huurcommissie te stappen. Bovendien kan het contract van deze studenten te gemakkelijk
door het SSH worden opgezegd, terwijl zij dezelfde rechten zouden moeten hebben als
studenten met een normaal contract. Daarom wil Lijst Calimero op de lange termijn de short
stay contracten afschaﬀen. De RUG, de Hanze en de gemeente moeten hun gezamenlijke
verantwoordelijkheid nemen om de woonsituatie te verbeteren. Met de huidige
ontwikkelingen op het vlak van short stay binnen de gemeente moet de RUG deze
gelegenheid aangrijpen om een langetermijnoplossing te realiseren, waarbij het noodzakelijk
is om zich te richten op het bouwen van extra huisvesting.
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- Verminder internationale marketing
Het marketingbeleid van de universiteit is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest in het
aantrekken van internationale studenten. Deze instroom van studenten kwam echter niet
overeen met de capaciteit van de stad om hen te huisvesten en heeft geleid tot verschillende
huisvestingscrises. Lijst Calimero stelt dan ook dat het marketingbeleid van de universiteit
moet worden teruggeschroefd totdat Groningen de structurele capaciteit heeft om deze
studenten op te vangen. In het licht van het coronavirus en de negatieve gevolgen daarvan op
de inschrijving van internationale studenten, zullen we deze evolutie van deze kwestie nauw
volgen.

De duurzame universiteit
De RUG is de afgelopen jaren zeer actief geweest in haar rol op het gebied van
duurzaamheid. Duurzaamheid zou echter een van de belangrijkste thema's van
strategisch plannen moeten zijn en kan altijd verbeterd worden. Lijst Calimero zal erop
aandringen dat de RUG blijft werken aan verduurzaming. Daarnaast zal Lijst Calimero er
voor zorgen dat er ideeën worden verzameld om de universiteit te ondersteunen in haar
doelstellingen om de hoogst mogelijke duurzaamheid te bereiken.

- Duurzaamheid in het onderwijs
We horen dagelijks over "een duurzame samenleving" waarin we moeten handelen op een
manier die de toekomstige generaties niet in gevaar brengt. De universiteit moet het
perspectief van reduceren, hergebruiken en recyclen meer stimuleren zodat studenten
toonaangevende onderzoekers en vernieuwers op het gebied van duurzaamheid kunnen
worden. Er zijn al verschillende minoren die zich bezighouden met het thema duurzaamheid
geïmplementeerd op de universiteit. We willen kijken naar de mate waarin deze bestaande
minoren zich bezig houden met duurzaamheid en de bewustwording hierover vergroten. Een
van deze minoren, Future Planet Innovation, had een sterk duurzaamheidsaspect en zou
daarom opnieuw moeten worden opgenomen nadat deze in september 2019 werd
geannuleerd.

- Verenigingen & Green Oﬃce
Lijst Calimero steunt het werk van de Green Oﬃce voor studenten en verenigingen.
Verenigingen kunnen bij de Green Oﬃce een subsidie en een label aanvragen. Kleinere
verenigingen kunnen echter vaak geen groot verschil maken in het duurzaamheidsniveau van
de RUG, waardoor het voor hen moeilijker is om een hoog label te krijgen. Om deze
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verenigingen toch te stimuleren om te verduurzamen, willen we het voor hen ook
gemakkelijker maken om een label te behalen. Bovendien stelt Lijst Calimero voor om een
duurzaamheidsprijs uit te reiken aan studenten of verenigingen die een implementeerbaar
idee over duurzaamheid naar de RUG brengen. Dit kan via het Green Oﬃce, dat de beste
ideeën kan beoordelen en zo kan belonen.

- Energiedeskundigen en energiegebruik
De RUG heeft een groot aantal gebouwen en elk van deze gebouwen heeft een energieoutput. Op het vlak van duurzaamheid moeten deze energierendementen worden
gecontrolleerd en waar mogelijk verminderd om een uitstekend energieniveau te bereiken.
Dit zou kunnen gebeuren met de hulp van energiedeskundigen, die dit niet alleen monitoren,
maar ook de universiteit adviseren over het beleid met betrekking tot deze energie outputs.
De RUG moet streven naar een BREEAM-NL-niveau van minstens 'excellent' en waar mogelijk
'outstanding'.

- Duurzame catering
We willen de catering zo duurzaam mogelijk maken. Een voorbeeld hiervan is het plastic
bestek dat momenteel in de kantines van de RUG wordt gebruikt. Wij willen dat dit veranderd
wordt in een meer ecologisch en duurzaam alternatief. De universiteit zou ook meer
mogelijkheden van vegetarische en veganistische alternatieven moeten onderzoeken. Dit
biedt niet alleen duurzamere alternatieven voor de maaltijden die ze nu hebben, maar stelt
ook meer studenten in staat om maaltijden te kopen aan de universiteit. Lijst Calimero stelt
daarom voor dat het College van Bestuur van de universiteit de duurzaamheid van de
cateraar bespreekt en eisen stelt aan de cateraar.

- Vermindering van afval
De RUG moet reguliere afvalbakken vervangen door bakken die het mogelijk maken om
papier, plastic en andere zaken te scheiden. Daarnaast moet de RUG stoppen met het
drukken van het alumnitijdschrift Broerstraat 5. Honderden studentenhuizen in Groningen
ontvangen meerdere exemplaren van dit tijdschrift. Vaak zijn deze bestemd voor alumni die
niet meer in die huizen wonen en worden de tijdschriften weggegooid. In plaats daarvan zou
het veel gemakkelijker, goedkoper en duurzamer zijn om dit tijdschrift via e-mail naar de
alumni van de RUG te sturen.
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- Groene Zernike Campus
Vorig jaar zijn de RUG & gemeente begonnen met de herstructurering van de Zernikelaan.
Lijst Calimero juicht de oprichting van de zogenaamde Groene Promenade toe. De Zernike
Cacampus is echter meer dan alleen de Zernikelaan. Lijst Calimero zal het College van Bestuur
vragen om samen te werken met de gemeente om de andere delen van de campus groener
en aangenamer te maken om te studeren en werken, bijvoorbeeld door het planten van
bomen of het creëren van picknickplaatsen. Een gezamenlijke aanpak is hierbij de enige optie.

Extracurriculaire activiteiten
Voor veel studenten in Nederland is deelname aan extracurriculaire activiteiten een
populair streven en een belangrijk aspect van het studentenleven. Groningen biedt een
breed scala aan verenigingen voor studenten om deel van uit te maken. Lijst Calimero is
van mening dat studenten die deelnemen aan deze activiteiten en verenigingen hun
studenten ervaring enorm verbeteren. Daarom willen we studenten zo veel mogelijk
helpen als ze willen deelnemen aan extracurriculaire activiteiten. Dit soort activiteiten
kunnen van educatieve aard zijn, zoals extra vakken, maar er zijn ook vele andere
manieren van zelfontwikkeling van studenten. Deelname aan welke vereniging dan ook,
hetzij sport, student, studie of anderszins, helpt studenten waardevolle vaardigheden te
leren, zoals eﬃciënte communicatie en collectieve besluitvorming. Tenslotte is het ook
goed voor het welzijn van de studenten om af en toe hun gedachten van het studeren af
te zetten.

- Flexibiliteit in het onderwijs
Ondanks dat sommige studenten collegegeldvrij kunnen besturen, willen veel actieve
studenten nog vakken volgen naast hun extracurriculaire activiteiten. Dit kan voor deze
studenten moeilijk zijn vanwege verplichte colleges die ze hebben of bijvoorbeeld tentamens
die tijdens bestuurs-gerelateerde activiteiten plaatsvinden. Lijst Calimero is van mening dat
studenten die deelnemen aan extracurriculaire activiteiten die de universiteit of de
maatschappij in het algemeen ten goede komen, enige ﬂexibiliteit moeten kunnen hebben in
hun opleiding. Er zijn wat mogelijkheden die aan deze studenten zouden kunnen worden
geboden. Bijvoorbeeld het aﬂeggen van tentamens op alternatieve tijdstippen als zij tijdens
het oorspronkelijke tijdstip niet kunnen deelnemen of vrijstelling van een deel van het
curriculum.
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- Professionalisering studentenbesturen
Lijst Calimero heeft een memo ingeleverd om meer erkenning te krijgen voor studenten die
een bestuursjaar doen. Deze studenten zijn niet alleen van groot belang voor de studenten
binnen hun verenigingen, maar doen daarbij ook waardevolle soft skills op. In deze memo
stelt Lijst Calimero een extracurriculair bestuursprogramma voor waarin (aankomende)
bestuursleden worden getraind in verschillende aspecten van besturen. Dit kan vergezeld
gaan van ECTS of een certiﬁcaat dat laat zien dat zij het programma hebben afgerond. Het is
in het voordeel van studenten als besturen van verenigingen getraind zijn.
Na een bestuursjaar ontvangen de studenten een certiﬁcaat van deelname om aan te tonen
dat ze werk hebben gedaan dat buiten hun curriculum valt. Op het moment is dit certiﬁcaat
niet voldoende om aan te geven wat de studenten behalen bij het doen van een bestuursjaar
en daarom moet het worden aangepast.

Een inclusieve universiteit
De RUG is een universiteit die plaats biedt aan meer dan 30.000 studenten, die ieder
verschillend zijn. Het is belangrijk dat we de mogelijkheden en voordelen van een
inclusieve universiteit omarmen. Lijst Calimero is van mening dat het essentieel is dat
iedereen, ongeacht zijn of haar persoonlijke verschillen, wordt opgenomen in de
universitaire gemeenschap. Er moet dus beleid worden gevoerd om alle studenten
tegemoet te komen.

- Verenigingen
Om internationale studenten te helpen een niet al te grote cultuurschok te ervaren zijn
internationale verenigingen erg belangrijk om hen te helpen integreren in de Nederlandse
samenleving. Deze verenigingen fungeren als belangrijke plekken voor deze studenten, die
wellicht steun nodig hebben van studenten met een vergelijkbare culturele achtergrond.
Bovendien vergroten ze het interculturele bewustzijn en de uitwisseling tussen studenten met
verschillende nationaliteiten, waardoor de culturele omgeving van de universiteit wordt
verrijkt.
De RUG zou in contact moeten staan met meer van deze internationale verenigingen, zoals de
Indonesische, Koreaanse, Vietnamese, Chinese en Afrikaanse verenigingen, aangezien deze
van groot nut zijn voor de studenten. De CUOS-ﬁnanciering voor deze verenigingen moet
toenemen. Daarnaast moeten ze, in samenwerking me ESN, ook een gemeenschappelijke
ruimte krijgen.
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- Taalbarrières
Vaak is er een scheiding te zien tussen Nederlandse en internationale studenten vanwege de
taalbarrière. Lijst Calimero stelt als oplossing voor deze taalbarrières voor extra taalcursussen
in het Language Centre aan te bieden. Dit zijn zowel extra taalcursussen Nederlands voor
internationale studenten als extra taalcursussen Engels voor zowel de internationale en
Nederlandse studenten. Deze taalcursussen focussen voornamelijk op de spreekvaardigheid.

- Integratie
Alle studieadviseurs, met name zij die veel internationale studenten onder zich hebben,
moeten worden getraind in een breder spectrum van onderwerpen. Dit moet omdat
internationale studenten anders kunnen ervaren dan Nederlandse studenten. De universiteit
moet faculteiten stimuleren om een kennismakingsworkshop te doen voor studenten over
het universitaire systeem, de academische wereld, studieverenigingen, examens en
contactpersonen.

- Andere manieren van communicatie
Om het onderwijs op universitair niveau toegankelijker te maken, moeten er audioboeken
beschikbaar zijn voor studenten die moeite hebben met zien of lezen. Daarnaast vindt Lijst
Calimero het waardevol om een extra cursus gebarentaal te organiseren. Ook moeten er een
doventolk aanwezig zijn bij grote evenementen van de RUG, zoals bijv. de opening van het
academisch jaar.

- Meer informatie en betere faciliteiten
Lijst Calimero heeft zich altijd hard gemaakt voor studenten met een functiebeperking.
Naarmate de tevredenheid van deze studenten in de NSE afnam en de roep om vooral betere
informatievoorziening luider werd, werd in 2018 een nieuw beleidsplan voor hen geschreven.
In dit plan zien we veel van onze ideeën terug, zoals meer aandacht voor psychologische druk,
stress en internationale studenten, betere informatievoorziening en professionalisering van
medewerkers. Dit nieuwe plan wordt nu uitgevoerd en een eerste evaluatie hiervan zal in
2021 plaatsvinden, welke wij met een kritische blik tegemoet zullen gaan. We zullen deze
implementatie verder nauwlettend volgen en opletten dat dit goed gebeurt.
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Goede studiefaciliteiten
Zowel de plek waar we studeren als de manier waarop we studeren heeft grote invloed
op de kwaliteit van het studeren zelf. Daarom moet de RUG de studiefaciliteiten
beschikbaar maken voor álle studenten.

- Toegang tot meer studieplekken
Elke student moet in staat zijn om een plek te kunnen vinden om te studeren, vooral tijdens
de tentamenperiodes. Studieplekken zijn echter al eerder schaars geweest en door het
coronavirus zal dat nog meer het geval zijn. Natuurlijk is het moeilijk om nieuwe ruimtes te
creëren voor studenten. Echter, er liggen enkele oplossingen in de ruimtes die al in gebruik
zijn. We willen een pilotproject voorstellen om de bestaande ruimte in de UB eﬃciënter te
gebruiken door het vervangen van boekenplanken door werkruimtes waar dat van toepassing
is.

- Informatie over beschikbare studieplekken
Studenten moeten meer informatie hebben over of en welke studieplekken beschikbaar zijn.
De RUG biedt al bepaalde klaslokalen aan die studenten kunnen gebruiken om te studeren
tijdens de tentamenperiodes, maar veel studenten zijn zich daar niet van bewust. Studenten
moeten kunnen zien welke studieplekken beschikbaar zijn via Nestor. Door het coronavirus is
het nu belangrijker dan ooit om te kijken naar de manier waarop studenten de studieplekken
weer kunnen gebruiken en informatie hierover verstrekt kan worden. In een interview met
RTV Noord en een artikel in de Ukrant ging Lijst Calimero in op veilige mogelijkheden om de
studieplekken weer in gebruik te nemen, zodat je deze weer zonder problemen kunt
gebruiken.

- Catering
Twee jaar geleden deed Lijst Calimero een evaluatie over de catering van de RUG onder
studenten. Deze evaluatie maakte duidelijk dat de studenten in het algemeen de prijskwaliteit verhouding slecht vonden. Een ander punt uit de evaluatie was dat er te weinig
vegetarische en veganistische opties in de kantines zijn en dat de weinige, bestaande opties te
duur zijn. Lijst Calimero is het roerend eens met deze punten en vindt dat de RUG eisen moet
hebben waaraan een cateraar moet voldoen. Omdat het contract van de huidige cateraar
Beijk binnenkort ten einde loopt, vinden we dit een uitstekend moment om deze eisen te
creëren en de studenten zo veel mogelijk bij dit proces te betrekken. Indien de huidige
cateraar niet aan deze kan eisen voldoen, stellen we voor om te zoeken naar alternatieve
cateraars die meer in lijn zijn met de visie van de RUG.
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- Campus Fryslân
Er is een aanzienlijke afstand tussen Campus Fryslân in Leeuwarden en de andere gebouwen
van de RUG in Groningen. Dit kan het voor de studenten moeilijk maken om gebruik te maken
van de faciliteiten die de RUG biedt, zoals bijvoorbeeld het Studenten Service Centrum. De
RUG moet daarom de toegang tot alle faciliteiten vergemakkelijken voor de studenten van
Campus Fryslân, aangezien elke student van de RUG recht heeft op goede faciliteiten. Lijst
Calimero stelt voor om de reiskosten van studenten van Campus Fryslân die gebruik willen
maken van deze faciliteiten gedeeltelijk te vergoeden.

Besluitvorming binnen de universiteit
In de Universiteitsraad staat het adviseren van het College van Bestuur over beleid en
besluitvorming centraal. Centraal in deze kernactiviteit staat het actief spreken met
studenten en hun vertegenwoordigers, zoals de faculteitsraden. Hierdoor zijn de
studenten niet alleen goed geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de universiteit,
maar kunnen ze ook via ons hun stem laten horen. Een dergelijke bottom-up benadering
is van vitaal belang voor de democratische besluitvorming binnen de RUG.

- Selectie van nieuwe facultaire bestuursleden
De selectie van een bestuurslid van een faculteit wordt gedaan door een
benoemingsadviescommissie (BAC). Hier mag een student aan deelnemen. In het geval van de
faculteitsbesturen wordt deze student momenteel gekozen door het faculteitsbestuur.
Aangezien de leden van het faculteitsbestuur niet worden gekozen, zouden zij de
studentenvertegenwoordiger voor de commissie niet moeten kiezen. Deze student moet
echter voorgedragen worden door de faculteitsraad, de verkozen vertegenwoordiging van alle
studenten & medewerkers van desbetreﬀende faculteit.

- Documenten in het Engels
Nu er steeds meer internationale studenten en medewerkers in de medezeggenschapsraden
komen, moeten de documenten met betrekking tot de besluitvorming zoveel mogelijk zowel
in het Nederlands als in het Engels beschikbaar zijn. Dit is een grote stap en kost tijd, maar
onze universiteit wordt steeds internationaler en is het dus van belang dat organisatieniveaus
mee veranderen.
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- Trainingsdag studentenvertegenwoordigers
Studentenvertegenwoordiging en medezeggenschap zijn essentieel voor het waarborgen van
de kwaliteit van jouw onderwijs. Lijst Calimero wil de aanpak van de verschillende
opleidingscommissies en faculteitsraden beter op elkaar afstemmen om de kwaliteit van hun
werk te verbeteren. Daarom heeft Lijst Calimero voorgesteld om een trainingsdag te
organiseren voor al onze opleidingscommissies, faculteitsraden en de universiteitsraad. Deze
trainingsdag zal de studentenvertegenwoordigers handvatten aanreiken om hun
medestudenten eﬀectief te representeren.

Nationale politiek
Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Hierna zal een
nieuwe regering worden gevormd. Voor studenten is het belangrijk dat onderwijs een
prioriteit is voor de nieuwe coalitie, ondanks de huidige pandemie. Daarom zullen we
actief lobbyen bij het Interstedelijk Studenten Overleg, de belangenbehartiger van alle
studenten in Nederland, over cruciale onderwerpen zoals kleinschalig onderwijs en
studentenwelzijn.

- Het leenstelsel
Sinds 2015 is er een nieuw studieﬁnancieringssysteem: het sociale leenstelsel. Het plan was
om het geld dat bespaard zou worden door studenten geen basisbeurs meer te geven te
investeren in het onderwijs. Echter, deze investeringen vallen tegen. Het blijkt dat de kwaliteit
van het onderwijs juist onder druk wordt gezet door het huidige systeem. Studenten voelen
meer druk om hun studie op tijd af te ronden om hun schuld zo laag mogelijk te houden.
Hierdoor ondernemen ze minder extracurriculaire activiteiten, wonen ze langer bij hun
ouders en moeten ze met een enorme schuld aan hun werkende leven beginnen. Omdat dit
de ontwikkeling van studenten afremt, steunt Lijst Calimero actief de campagne
#NietMijnSchuld. Deze campagne strijdt voor de herintroductie van een vorm van de
basisbeurs, compensatie voor de studenten in het huidige systeem en uitsluitsel dat dit niet
betaald wordt uit het onderwijsbudget.
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- Coalitie-Y
De druk om je studie snel af te ronden wordt steeds groter. Dit in combinatie met
onzekerheden over een toekomstige baan en huisvesting raakt studenten in het hele land.
Daarom is Coalitie-Y in het leven geroepen om jongeren een luidere stem te geven in de
nationale politiek, discussie en besluitvorming. Omdat Coalitie-Y de belangen van jongeren en
daarmee ook studenten centraal stelt, ondersteunen we hen om nationaal beleid door te
voeren dat de problemen die jongeren momenteel ondervinden oplost.
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