
 

 

 

-Nederlands- 

 

Lijst Calimero stelt universiteitsbreed onderzoeksplatform voor 

 

Lijst Calimero, een studentenpartij in de Universiteitsraad, stelt voor om aan de RUG 

een universiteitsbreed onderzoeksplatform in te voeren. Dit moet zo snel mogelijk 

gebeuren om een gestandaardiseerd systeem te creëren dat studenten 

onderzoeksmogelijkheden biedt en interdisciplinariteit te stimuleren. 

 

Een onderzoeksplatform is een succesvol instrument om te streven naar innovatie. "In 

feite worden studenten interdisciplinaire denkers en vinden ze creatieve oplossingen 

voor hedendaagse problemen." Zegt Naila Loudini, fractielid van Lijst Calimero. Ze 

vervolgt: “Dit bereidt hen voor op een academische carrière en/of een carrière in de 

opkomende vakgebieden. Daarnaast stimuleert het de opkomst van een zelfstandige 

onderzoeksgemeenschap.” Een onderzoeksplatform leidt tot de juiste match tussen 

studenten en begeleiders, verkort de tijd voor studenten om onderzoeksmogelijkheden 

te vinden en faciliteert transparant onderzoek. Verder is de partij er van overtuigd dat 

een universiteitsbreed onderzoeksplatform bijdraagt aan het behalen van de 

doelstellingen van het Strategisch Plan van de RUG voor 2021-2026. 

 

Casper Dam, lijsttrekker van Calimero voor de Universiteitsraadsverkiezingen: “Als 

student American Studies heb ik de afgelopen jaren uit eerste hand ervaren hoe 

waardevol het kan zijn om dingen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te 

bekijken. Mede daarom vind ik dat interdisciplinariteit vanzelfsprekend moet worden 

voor veel meer studenten.” 

 

Het voorstel van Lijst Calimero is vergelijkbaar met het platform van de Universiteit 

Utrecht (https://uu.konjoin.nl). Hier zijn zowel medewerkers als studenten tevreden 

over de impact van het platform. Aan de RUG loopt momenteel een project bij de 

faculteit medische wetenschappen waarbij een onderzoeksplatform gecreëerd wordt. 

Loudini: “Wat we voorstellen is een nauwe samenwerking tussen alle faculteiten van de 

RUG en het UMCG om een onderzoeksplatform op centraal niveau te integreren.” 

 

Dam voegt toe: “Het idee van een platform dat bijvoorbeeld een student Geneeskunde 

met een student Kunstmatige Intelligentie in contact kan brengen klinkt mij als muziek 

in de oren. We hebben er dan ook zin in om hier volgend jaar mee aan de slag te gaan!”  

 

https://uu.konjoin.nl/


 

NIET TER PUBLICATIE: 

Lijst Calimero is een studentenpartij in de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit 

Groningen. De partij vindt het belangrijk dat elke RUG-student kan rekenen op goed 

onderwijs en een waardevol diploma. Kleinschalig, inclusief en toegankelijk onderwijs 

zijn daarvoor naast een gezonde studieomgeving onmisbaar. 

 

 

-ENGLISH- 

 

Lijst Calimero proposes university-wide Research Platform 

 

 

Lijst Calimero, a student party in the University Council, proposes to implement a 

university-wide research platform at the UG. This should be done as soon as possible 

with the goal to create a standardized system offering research opportunities to 

students and to encourage interdisciplinarity.  

 

A research platform is a successful tool to strive for innovation. “In fact, students 

become interdisciplinary thinkers and find creative solutions to contemporary issues.” 

says Naila Loudini, faction member of Lijst Calimero. She continues: “This prepares 

them for an academic career and/or a career in emerging fields. It also encourages the 

emergence of a highly self-organizing research community.” A research platform would 

indeed lead to right matches between students and supervisors, reduce the time for 

students to find research opportunities and facilitate transparent research. 

Furthermore, the party believes that a university-wide research platform would help 

achieve the objectives set in the Strategic Plan of the UG for 2021-2026.  

 

Casper Dam, Calimero's party leader at the University Council elections: “As a student in 

American Studies, I have experienced first-hand in recent years how valuable it can be 

to look at things from different scientific disciplines. Partly for this reason, I think that 

interdisciplinarity should become obvious for more students.”  

 

The proposal of Lijst Calimero is a similar structure to the platform set at the Utrecht 

University (https://uu.konjoin.nl). Here both staff and students are satisfied with the 

impact of the platform. At the UG, a project is currently going on in the faculty of 

medical sciences to build a research platform. Loudini: “What we suggest is a close 

collaboration between all faculties of the UG, and the UMCG to integrate a research 

platform in a central level.”  

 

https://uu.konjoin.nl/


Dam adds: “The idea of a platform that, for example, can bring a medical student into 

contact with an artificial intelligence student sounds like music to my ears. We are 

therefore looking forward to working on this next year! ” 

 


