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Hoofdstuk 1: Voor een flexibele universiteit 
 
1.1 Voor betalen per vak 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Flexibel studeren, waarbij studenten betalen per vak; 
- Een universiteit die studenten ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling; 
- Een universiteit die activiteiten naast je studie ziet als een kernpunt van het studentenleven; 

 
Het is belangrijk dat studenten naast hun studie de ruimte vinden voor nevenactiviteiten. Sport, 
vereniging en bijbaan dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van studenten in hun studententijd. 
Bovendien is werk- en bestuurservaring tegenwoordig een vereiste voor veel werkgevers.  
 
Om studenten hierin zoveel mogelijk te faciliteren vindt De Vrije Student dat de universiteit zich zo 
flexibel mogelijk moet opstellen. Dat kan door flexstuderen aan te bieden. Met flexstuderen kun je 
betalen per vak in plaats van voor een heel collegejaar.  
 
Dit wordt al succesvol aangeboden op verschillende andere universiteiten in het land en het wordt 
tijd dat de RUG hier ook bij aanhaakt. Samen met andere innovatieve manieren van lesgeven kan 
voor iedere student zo een optimaal lesprogramma worden samengesteld met voldoende ruimte 
voor andere dingen die de studententijd zo nuttig maken. 
 
1.2 Voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt: 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Vakken die zo zijn ingericht dat een bijbaan mogelijk blijft; 
- Evenementen die studenten en werkgevers bijeenbrengen; 

 
Vandaag de dag zijn studie en werk meer dan ooit met elkaar verweven. Nederlandse studenten 
werken meer dan in veel andere landen en de bijbaan is naast een bron van inkomsten vaak ook een 
manier om nuttige ervaring op te doen voor de latere loopbaan.  
 
Veel werkgevers hebben bovendien graag studenten in dienst, omdat zij een groep flexibele, 
intelligente en gemotiveerde arbeidskrachten vormen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Van 
belang is daarom dat studie en bijbaan in elkaars verlengde liggen en niet aan elkaar in de weg 
staan. De Vrije Student steunt initiatieven om studenten en werkgevers actief te koppelen, zoals dat 
op dit moment bijvoorbeeld gebeurt bij de rechtenfaculteit (waar advocatenfirma Allen & Overy 
actief bijdraagt aan de duale master Ondernemingsrecht).  
 
Daarnaast vraagt een optimale werk-studiebalans om een universiteit die studenten de ruimte geeft. 
De Vrije Student is daarom tegen verplichte colleges en voorstander van online hoorcolleges. 
  



1.3 Voor een universiteit zonder maximale studieduur 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Een universiteit zonder maximale studieduur; 
- Een universiteit waarbij studenten zelf hun studie vorm kunnen geven; 

 
De Vrije Student is van mening dat iedere student zelf moet bepalen hoe hij/zij zijn studieloopbaan 
inricht. Waar de een kiest voor een nominaal studietraject van vier jaar, is de ander wat langer bezig. 
Wij geloven in studeren zonder restricties. Daarom is De Vrije Student tegen een maximale 
studieduur. 
 
De Vrije Student wil dat Groninger studenten niet worden beperkt in hun kunnen door onnodige 
regeltjes of willekeurige maatstaven. De Vrije Student is groot voorstander van vrij studeren! 
 
1.4 Voor een universiteit zonder verplichte colleges 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Een universiteit zonder verplichte colleges; 
- Bonuspunten voor aanwezigheid en actieve deelname; 

 
De Vrije Student vindt dat de universiteit moet stoppen met het verplicht stellen van colleges. 
Studenten zijn prima zelf in staat te bepalen welke colleges zij wel of niet willen volgen. Bovendien 
gaat van verplichte colleges een perverse prikkel uit naar docenten: als je studenten verplicht te 
komen, maakt het niet uit hoe nuttig, noodzakelijk of kwalitatief de colleges zijn, want de studenten 
kunnen er toch niet onderuit. Academische ontwikkeling wordt gevoed door ambitie en passie, niet 
door verplichte aanwezigheid. 
 
De Vrije Student ziet wel kansen voor meer bonuspuntenregelingen. Bonuspunten voor 
aanwezigheid en actieve deelname hebben een positieve impact op de kwaliteit van het onderwijs, 
omdat studenten actief deelnemen aan hun werkgroepen. 
 
1.5 Voor online colleges 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Het online beschikbaar stellen van alle colleges; 
- Het verlaten van het “colleges komen twee weken voor het tentamen beschikbaar” beleid; 

 
Flexibiliteit is essentieel voor het studentenleven. Naast je studies, wil je je zelf kunnen ontplooien in 
alle denkbare gebieden van het leven. Je werkt, maakt nieuwe vrienden en ontdekt de culturele 
mogelijkheden in Groningen. 
 
Om maximale flexibiliteit te garanderen, wil De Vrije Student dat alle colleges worden opgenomen 
en online beschikbaar worden op Nestor. De Vrije Student wil dat alle opgenomen colleges 
beschikbaar worden gesteld, zodra het college is afgelopen. 
  



Hoofdstuk 2: Voor een verantwoordelijke universiteit 
 
2.1 Voor verstandige internationalisering  
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Een universiteit die alle studenten verwelkomt; 
- Integratie activiteiten die beschikbaar zijn; 

 
Een top-100 universiteit is internationaal georiënteerd. De Vrije Student is dan ook een voorstander 
van internationalisering. Dat wil echter niet zeggen dat internationalisering zomaar kan 
plaatsvinden. Wanneer wij van onze universiteit een succes willen blijven maken, dan moeten wij 
verstandig omgaan met internationalisering. De kwaliteit van onderwijs moet gegarandeerd blijven. 
 
Internationalisering is een essentieel onderdeel van de goede en belangrijke tradities van het 
Nederlandse onderwijs. De Vrije Student verwelkomt alle studenten met open armen en is er van 
overtuigd dat internationale studenten hetzelfde dienen te worden behandeld en ondersteund als 
Nederlandse studenten. Ook moet er worden voorzien in goede integratie. 
 
2.2 Voor studentenorganisaties 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Meer subsidies voor studentenorganisaties; 
- Verbetering van de huisvesting van studentenorganisaties; 
- Promotiemogelijkheden voor studentenorganisaties; 

 
Studentenorganisaties, studentenverenigingen en studieverenigingen vormen de ruggengraat van 
het studentenleven. Studentenorganisaties creëren de kans voor studenten om nieuwe mensen te 
leren kennen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf te ontwikkelen. De Vrije Student 
ondersteunt deze organisaties en wil dat de universiteit deze organisaties erkent als een essentieel 
onderdeel van de academische gemeenschap. 
 
De zogeheten “Big-5” van de studentenorganisaties (ACLO, KEI, ESN, Usva en CUOS) hebben 
belangrijke taken van de universiteit grotendeels overgenomen. ACLO zorgt voor 
sportmogelijkheden voor bijna 19.000 studenten per jaar; Usva organiseert culturele cursussen voor 
bijna 2000 studenten en theatervoorstellingen voor ruim 7000 bezoekers per jaar. ESN organiseert 
een halfjaarlijkse Introduction Week en meer dan 150 activiteiten, waarmee ze meer dan 3000 
nieuwe studenten helpen onze stad te leren kennen. KEI organiseert een jaarlijkse introductieweek 
waar meer dan 6000 nieuwe studenten onze fantastische stad leren kennen en kennis kunnen 
maken met meer dan 200 verenigingen in Groningen. 
 
Naast de Big-5 vervullen alle, ruim 200, studentenorganisaties een essentiële rol in het Groninger 
studentenleven. Ze organiseren duizenden evenementen, van stages in het buitenland tot culturele 
evenementen; en van sociale bijeenkomsten tot sportevenementen. 
 
De Vrije Student wil dat de universiteit al deze organisaties ondersteunt, om ze te helpen om hun 
waardevolle activiteiten te verbeteren en vermeerderen. 
  



2.3 Voor nuttig Engels op niveau 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Behoud van kwaliteit bij nieuwe Engelstalige opleidingen; 
- Trainingen voor docenten en medewerkers om het Engels te verbeteren en te onderhouden; 

 
Internationalisering is een essentieel onderdeel van een bruisend universiteit, daarom komen er 
steeds meer Engelstalige opleidingen bij. Hierdoor kunnen studenten van over de hele wereld het 
Groninger onderwijs volgen. Maar wanneer deze opleidingen te snel worden ingevoerd, lijdt de 
onderwijskwaliteit er onder. De Vrije Student wil dat alle opleidingen voldoen aan de hoge 
standaarden van de Engelse taal, die de universiteit ook verwacht van haar studenten. 
 
2.4 Voor betere studentenhuisvesting 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Goede informatievoorziening naar nieuwe studenten over de woningkwestie in Groningen; 
- Huisvesting op de Zernike Campus; 
- Een universiteit die de leiding neemt in het oplossen van de woningkwestie; 

 
Veel studenten ondervinden problemen met het vinden van een kamer in Groningen, of ze hebben 
er in het verleden veel moeite mee gehad. Het kamertekort wordt er de komende jaren ook niet 
minder op. Voor internationale studenten vormt dit zelfs een nog groter probleem, zij kunnen niet 
via hun eigen netwerk op zoek naar een kamer. De Vrije Student wil dat de universiteit meer 
verantwoordelijkheid neemt in het kamertekort. Het is onacceptabel dat studenten aan het begin 
van het collegejaar moeten slapen in tenten, hostels of op banken. 
 
2.5 Voor schone lucht 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Rookbalkons waar mogelijk; 
- Rookterrassen bij ieder universiteitsgebouw; 

 
De Vrije Student is voorstander van rookbalkons. Op dit moment moeten niet-rokers negen van de 
tien keer door een walm van rook bij de ingangen op het moment dat ze een gebouw van de 
universiteit willen betreden. Dit is voor hen ongezond en onprettig.  
 
Tegelijkertijd weten de rokers ook niet waar ze andere plekken om roken kunnen vinden. Zolang er 
nog mensen roken is er daarom wat ons betreft een goede oplossing: creëer afgesloten balkons of 
terrassen voor de rokers waar niet-rokers geen hinder van hebben en handhaaf vervolgens dat 
alleen daar gerookt wordt. Dat is voor iedereen beter. 
  



Hoofdstuk 3: Voor een innovatieve universiteit 
 
3.1 Voor digitale hoorcolleges 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Online publicatie van alle hoorcolleges; 
- Ondertiteling van alle hoorcolleges; 
- Publicatie van alle hoorcollege-slides 
- Transcriptie van alle hoorcolleges; 

 
De Vrije Student is groot voorstander van onderwijsinnovatie. Online hoorcolleges zijn daar een 
schoolvoorbeeld van. Wij zijn van mening dat iedere student zelf kan bepalen welke manier van 
studeren het meest effectief is. Daarom moet de universiteit alle hoorcolleges opnemen en online 
plaatsen.  
 
Online hoorcolleges maken het voor studenten makkelijker om hun studentenleven flexibel in te 
richten, zodat het beter te combineren wordt met bijvoorbeeld bestuursfuncties, bijbanen of 
vrijwilligerswerk. Studenten kunnen ook gemakkelijk een extra bijvak volgen, waarbij zij zelf 
beslissen of ze wel of niet deelnemen aan een eventueel aangeboden tentamens. Daarnaast draagt 
ondertiteling en transcriptie van de hoorcolleges bij aan het toegankelijk maken van het universitair 
onderwijs. 
 
3.2 Voor het streamen van evenementen 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Livestreams van diploma-uitreikingen en promoties; 
- Het terugkijken van diploma-uitreikingen en promoties; 

 
Online streaming brengt de hele wereld naar je scherm. Hetzelfde geldt voor waardevolle 
momenten in jouw academische carrière. De Vrije Student wil dat studenten deze belangrijke 
momenten kunnen delen met vrienden en familie, zelfs als ze niet fysiek in Groningen aanwezig 
kunnen zijn. 
 
Livestreams zijn al mogelijk met de apparatuur die in de universiteitsgebouwen aanwezig is, we 
moeten het nu alleen nog gaan doen! 
 
  



3.3 Voor een fatsoenlijk studenteninformatiesysteem 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Een nieuw informatieplatform dat Nestor (Student Portal) vervangt; 
- Pushnotificaties voor belangrijke mededelingen, cijfers en verplaatste colleges; 
- Een platform voor veilig en stabiel online vergaderen; 

 
De Rijksuniversiteit moet een koploper zijn op alle aspecten van onderwijs om het onderwijs van de 
toekomst te kunnen blijven bieden. Een essentieel onderdeel is een toekomstbestendig 
informatieplatform voor studenten. Het oude Student Portal moet worden vervangen, het voldoet 
niet langer aan de eisen die we in het moderne onderwijs stellen. 
 
De Vrije Student wil een zo breed mogelijk spectrum aan functionaliteiten in het nieuwe platform, 
om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren. Het nieuwe platform moet ook als 
optionele IOS en Android-app beschikbaar zijn om belangrijke informatie en berichten direct te 
kunnen ontvangen, die anders ongezien aan studenten voorbij zouden gaan. 
 
3.4 Voor digitale vakken 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Massive Online Open Courses van de RUG; 
- Studiepunten voor het halen van een MOOC; 

 
De Vrije Student pleit voor modern studeren. Daar hoort bij dat er naar mogelijkheden moet worden 
gezocht om studenten op een digitale wijze onderwijs te laten volgen. De hoofdtaak van de 
universiteit blijft onderwijs in hoorcolleges, practica en werkgroepen, maar wij vinden dat het ook 
mogelijk moet zijn dat studenten een deel van hun onderwijs thuis volgen.  
 
MOOC’s (Massive Online Open Courses) moeten nog meer ingezet worden in Rijksuniversiteit. 
Topinstellingen zoals Harvard en Stanford zijn al op deze platforms aangesloten, waardoor 
studenten vanuit Groningen kunnen profiteren van kennis uit de wereldtop. Vaak worden op deze 
sites ook kant-en-klare tentamens beschikbaar gesteld, waarmee het vak afgesloten kan worden. De 
Vrije Student wil dat de RUG onderzoekt of het mogelijk is dat MOOC’s in de toekomst als extra 
studiepunten gaan tellen. 
 
3.5 Voor open data 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Open data als een kernwaarde van academisch onderzoek; 
- Het veilig beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens; 

 
Open data is het principe van openbaarmaking van onderzoeksgegevens. Dit principe biedt veel 
nieuwe kansen voor wetenschappelijk onderzoek. Het verbetert de zichtbaarheid van de resultaten 
van waardevol onderzoek, het is makkelijk te herkennen aan de hand van een Digital Object 
Identifier en het stimuleert het hergebruik van onderzoeksgegevens voor nieuwe onderzoeken. 
 
De Vrije Student wil alle onderzoeksgegevens van de universiteit openbaar beschikbaar stellen, op 
een veilige en privacy bestendige wijze. Onderzoeksgegevens van Groninger onderzoeken kunnen 
worden hergebruikt om nieuwe onderzoek op te zetten en vervolgonderzoek naar belangrijke 
thema’s zoals HIV-onderzoek, klimaatonderzoek en gedragsonderzoek. 
  



Hoofdstuk 4: Voor een duurzame universiteit 
 
4.1 Voor meer duurzame universiteitsgebouwen 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Goede isolatie van bestaande gebouwen; 
- Zonnepanelen op daken van universiteitsgebouwen; 
- Moderne verwarmingssystemen in de gebouwen; 

 
De Vrije Student vindt dat de universiteit een grote verantwoordelijkheid heeft voor een 
duurzamere wereld. Daarom wordt het tijd dat de universiteit haar gebouwen actief gaat 
vergroenen. Veel gebouwen in Groningen zijn in het bezit van de universiteit. Deze gebouwen zijn 
vaak oud en karakteristiek, maar daardoor vaak ook tochtig en slecht geïsoleerd.  
 
Het is daarom van belang dat de universiteit beleid gaat maken om de gebouwen die zij bezit 
daadwerkelijk aan te passen aan deze tijd. Dat vergt grote investeringen, maar op de lange termijn 
zullen deze worden terugverdiend door een lagere energierekening en een schonere wereld! 
 
4.2 Voor energie neutrale nieuwbouw 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- CO2-neutrale nieuwbouw van universiteitsgebouwen; 
- Het gebruik van milieuvriendelijke bouwmethoden; 

 
De universiteit van Groningen is een groeiende universiteit. Ieder jaar melden meer en meer 
studenten zich aan om te studeren in Groningen. Voor meer studenten, heb je ook meer ruimte 
nodig. De Vrije Student wil dat de universiteit bij nieuwbouw inzet op het realiseren van energie 
neutrale gebouwen. 
 
De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij! De Vrije Student wil dat de universiteit de leiding neemt 
in het gebruik en de ontwikkeling van innovatieve technologieën om duurzamer en beter te kunnen 
bouwen.  
 
Een bouwproces heeft een grote impact op de natuurgebieden rondom Groningen, in het bijzonder 
op de stikstofgevoelige natuur. De Vrije Student wil dat de universiteit milieuvriendelijke technieken 
gebruikt om de impact op deze natuurgebieden zoveel mogelijk te beperken.  
 
4.3 Voor minder papierverspilling 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Verplichte readers en werkboeken beschikbaar als gratis PDF; 
- Korting op warme dranken wanneer je je eigen mok meeneemt; 

 
De universiteit verspilt te veel papier. Veel readers en werkboeken zijn enkel beschikbaar als een 
geprint document en veel opdrachten moeten geprint worden ingeleverd. De Vrije Student wil de 
papierverspilling tegengaan door readers en werkboeken zoveel mogelijk als een gratis E-book 
beschikbaar te stellen. Dit is goedkoper voor student en universiteit, en veel beter voor het milieu. 
 
De papieren koffiekopjes kunnen niet goed worden gerecycled, omdat ze gemaakt zijn van een 
mengsel van papier en plastic. De Vrije Student wil daarom dat alle studenten korting krijgen op 
warme dranken, wanneer zij hun eigen mok meenemen in plaats van een papieren bekertje. 



4.4 Voor minder plastic afval 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Het vervangen van wegwerpplastic door duurzame oplossingen in laboratoria; 
- Duurzame goodies en een minimale hoeveelheid flyers in RUG-goodiebags; 
- Afval scheidende afvalbakken; 

 
De universiteit verspilt te veel plastic. Het gebruik van wegwerpplastic kan drastisch worden 
verminderd door slimme oplossingen in te zetten in de laboratoria en op de medische faculteit. De 
Vrije Student wil duurzaamheid als een kernwaarde van iedere publieke aanbesteding. 
 
Goodiebags zijn leuk, deze belanden echter nog te vaak – samen met hun inhoud – ongebruikt in 
een afvalcontainer. De Vrije Student wil deze afvalberg verminderen door enkel duurzame goodies 
en enkel de noodzakelijke flyers in de goodiebag te doen. 
 
4.5 Voor The Green Office 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Meer financiële middelen voor de Green Office; 
- Meer duurzaamheidsubsidies voor studentenorganisaties en -verenigingen; 

 
De Green Office is een afdeling van de RUG die duurzaamheidsprojecten van de universiteit en 
studentenverenigingen ondersteunt. De Vrije Student vindt The Green Office een waardevol 
onderdeel van de universiteit. 
 
De Vrije Student ondersteunt de doelstellingen van The Green Office en wil meer middelen 
beschikbaar stellen voor de afdeling. 
 
The Green Office deelt ook een subsidie uit voor het meest duurzame initiatief van 
studentenorganisaties. De Vrije Student wil dat er een duurzaamheidssubsidie beschikbaar komt 
voor alle studentenorganisaties en -verenigingen die verbonden zijn aan de RUG. 
  



Hoofdstuk 5: Voor effectieve besteding van onderwijsgelden 
 
5.1 Voor investeren in onderwijs 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Het investeren van de extra beschikbare middelen voor het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit; 

- Gestructureerde en overzichtelijke financiële verantwoording; 
- Het verwerpen van de voorstellen van de Commissie Van Rijn; 

 
Recente ontwikkelingen in het nationale onderwijsbeleid hebben ervoor gezorgd dat de 
universiteiten meer geld ter beschikking hebben. De Vrije Student wil dat dit geld wordt 
geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Een goede digitale infrastructuur, kleinere 
werkgroepen en het aantrekken van nog meer fantastisch personeel; dat zijn doelen waar De Vrije 
Student voor gaat. 
 
Studenten betalen voor hun opleiding. Daarom moeten zij de mogelijkheid hebben om de financiële 
uitgaven van de universiteit goed te controleren. De Vrije Student wil dat de universiteit haar 
financiële documenten in een duidelijke en leesbare wijze opstelt, om zo meer transparantie in haar 
financiële keuzes te geven. 
 
Vorig jaar heeft de nationale commissie Van Rijn het financieringsmodel van universiteiten 
onderzocht en diverse beleidswijzigingen voorgesteld. Deze voorstellen hebben desastreuze 
gevolgen voor de Rijksuniversiteit Groningen. De Vrije Student wil dat het College van Bestuur van 
de universiteit zich blijft verzetten tegen deze beleidswijzigingen  en zal hier ook in de gesprekken 
met Den Haag voor blijven pleiten. 
 
5.2 Voor effectievere Career Services 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Het verschuiven van de financiële middelen van Career Services naar de studieverenigingen; 
- De kerntaak van Career Services het ondersteunen van de studieverenigingen te maken; 

 
Studieverenigingen vertegenwoordigen alle studenten van een bepaalde studie. Zij vormen een 
verbindende factor tussen de studenten, komen op voor de belangen van studenten en brengen 
studenten in contact met potentiële werkgevers. 
 
Career Services is een departement van de Rijksuniversiteit Groningen die hetzelfde werk verricht, 
maar doet dat duurbetaald van publieke middelen. De Vrije Student wil dat onderwijsgeld effectief 
wordt besteed. Daarom moet de universiteit geen geld steken in een afdeling die werk verricht dat 
de studieverenigingen beter en efficiënter kunnen. De financiële middelen die Career Services 
besteed aan het ondersteunen van de individuele student, moet daarom als subsidie aan de 
studieverenigingen beschikbaar worden gesteld.  
 
Career Services kan een waardevolle aanvulling zijn, wanneer zij ondersteuning en informatie 
verstrekken aan de studieverenigingen. De Vrije Student wil dat Career Services daarom haar werk 
toespitst op het ondersteunen en verbeteren van de carriere activiteiten door studieverenigingen. 
  



5.3 Voor duidelijke informatie over financiële compensatie  
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Duidelijke informatie over de mogelijkheden binnen het Profileringsfonds; 
- Coulante toetsing van Profileringsfonds-aanvragen als gevolg van het coronavirus; 

 
Het Profileringsfonds voorziet in financiële ondersteuning voor studenten die te maken krijgen met 
studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden. De Vrije Student wil meer en 
duidelijkere informatie over de aanmeldprocedure voor het profileringsfonds. 
 
Voor veel studenten is studievertraging een logisch gevolg van het coronavirus. De Vrije Student 
vraagt het College van Bestuur om coulant om te gaan met aanvragen die ingediend zijn in tijden van 
corona. 
  



Hoofdstuk 6: Voor echte medezeggenschap 
 
6.1 Voor decentrale medezeggenschap 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Erkenning van alle studentenmedezeggenschap als essentieel onderdeel van de universiteit; 
- Meer invloed voor de faculteitsraden; 

 
Studentenmedezeggenschap is een randvoorwaarde van de universiteit van de 21ste eeuw. 
Studentleden van de raad hebben een brede achterban en staan met beide benen in het 
studentenleven, wij weten wat er speelt onder studenten. De Vrije Student wil dat de universiteit de 
universiteitsraad en faculteitsraden erkend als een vitaal onderdeel van de bestuurlijke 
besluitvorming. 
 
Raadsleden worden benoemd door studenten. Daarom moeten studenten voldoende transparante 
informatie kunnen ontvangen over wanneer de raad vergaderd, welk beleid er wordt besproken en 
hoe zij met hun raadsleden in contact kunnen komen. 
 
Faculteiten zijn afhankelijk van de faculteitsraden voor de input op het faculteitsbeleid over 
studentenzaken. De Vrije Student wil een 50/50 verhouding van medewerkers en studenten in 
iedere faculteitsraad, medewerkers zijn tot nu toe altijd in de meerderheid geweest. De Vrije 
Student wil ook meer instrumenten voor studentfracties om faculteitsbeleid te kunnen bijsturen. 
 
6.2 Voor bestuurlijke kwaliteit 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Alleen de allerbeste bestuurders voor de universiteit; 
- Geen verkozen bestuurders; 

 
De universiteit moet alles in het werk stellen om de beste bestuurders aan te trekken. De Vrije 
Student is daarom ook tegen verkozen bestuurders. De populairste keuze is niet altijd de 
verstandigste keuze. Kennis en kunde moet leidend zijn in het aanstellen van bestuurders. 
 
Een universiteit kan alleen meedraaien op topniveau wanneer de universiteit goed wordt bestuurd. 
De Vrije Student hecht daarom veel belang aan een goede organisatie en goed bestuur op de 
universiteit. 
 
  



6.3 Voor het actieve studentenleven 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Lagere eisen voor verenigingen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning; 
- Promotionele mogelijkheden voor verenigingen en organisaties; 

 
Studenten- en studieverenigingen vormen de ruggengraat van de studentenwereld, door 
evenementen te organiseren, carrières te ontwikkelen en vrienden voor het leven te maken. Helaas 
zien veel verenigingen de laatste jaren een terugloop in ledenaantallen, waardoor zij niet meer in 
aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit de universiteit. De Vrije Student ziet de 
grote waarde van deze verenigingen en wil dat de huidige eis van 150 leden wordt verlaagd, zodat 
meer verenigingen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. 
 
Studenten- en studieverenigingen vormen niet enkel de ruggengraat van de studentenwereld, maar 
zijn ook waardevol voor de universiteit en de academische gemeenschap. De Vrije Student wil dat de 
universiteit deze organisaties voldoende mogelijkheden biedt om zichzelf te promoten onder 
studenten en medewerkers. Flyeren moet kunnen zonder eerst een heel vergunnings- en 
toestemmingstraject te doorlopen. De universiteit kan dit vrijlaten, zodat personeel alleen hoeft te 
handhaven op excessen en overlast. 
 
  



Hoofdstuk 7: Voor eerlijk onderwijs 
 
7.1 Voor eerlijke tentamentijden 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Doordeweekse tentamens; 
- Terug naar 3 tentamens per dag in plaats van 4; 

 
De universiteit heeft een ruimtegebrek aan tentamenlocaties. Daarom vinden er steeds vaker 
tentamens ’s avonds of in het weekend plaats. De Vrije Student vindt het prima om ’s avonds 
tentamens af te nemen. Veel studenten proberen immers overdag nog vaak om de laatste 
hoofdstukken erin te stampen. 
 
Het weekend moet vrij zijn voor studenten om hun werk in te halen, tijd door te brengen met 
vrienden en familie en naar evenementen toe te gaan. De Vrije Student wil dat de weekenden vrij 
blijven van tentamens en dat de universiteit er alles aan doet om weekendtentamens te voorkomen. 
 
7.2 Voor anonieme toetsing 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Anonieme tentamens; 
- Anonieme beoordeling van tentamens en gemaakt werk; 

 
Studenten verdienen een onpartijdige beoordeling van hun tentamens en opdrachten. Door gebruik 
te maken van studentnummers en digitale innovaties, kunnen tentamens volledig anoniem worden 
afgenomen. Wanneer je je studentnummer op je tentamen schrijft, is vermelding van je naam 
overbodig. 
 
7.3 Voor meer studieplekken 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Het gebruik van werkgroepruimten als studieplekken in tentamentijd; 
- De inzet van hoorcollegezalen als studieplekken in tentamentijd; 
- Meer studieplekken buiten de Universiteitsbibliotheek; 

 
Iedereen kent het gevoel wanneer je door de UB sloft op zoek naar een vrije studieplek. Het gebrek 
aan studieplekken is erg beperkend voor veel studenten. In tentamentijd is het tekort erg nijpend, 
terwijl collegezalen leeg staan. De Vrije Student wil deze capaciteit inzetten als studieplekken, in 
tentamentijd. Daarnaast moeten er meer studieplekken komen op andere locaties dan de UB. 
  



7.4 Voor langere openingstijden van de UB 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- De Universiteitsbibliotheek als 24-uurs bibliotheek in tentamentijd; 
- Dagelijkse opening van de Zernike Bibliotheek tussen 9.00 en 23.00 in tentamentijd; 

 
Het aantal studenten in Groningen blijft groeien, terwijl het aantal studieplaatsen gelijk blijft. Het 
tekort aan studieplekken groeit dus met de dag. Deze capaciteit moet niet alleen worden vergroot, 
maar De Vrije Student wil ook dat deze voor langere periodes beschikbaar zijn. Als de UB 24 uren per 
dag open is in tentamentijd, voorkomen we lange rijen voor de UB en verspreiden we het gebruik. 
Daarnaast krijgen studenten meer tijd om hun eigen leerproces in te richten. 
 
De Zernike Bibliotheek is nu slechts voor een beperkte tijd open. De Vrije Student wil dat de Zernike 
Bibliotheek een gelijkwaardig alternatief wordt voor de UB. In tentamentijd moet de Zernike 
Bibliotheek tussen 09.00 en 23.00 open zijn. Hierdoor creëren we 250 extra studieplaatsen in deze 
drukke tijd. 
 
7.5 Voor meer stopcontacten 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Meer stopcontacten aanwezig en beschikbaar in openbare ruimten van de universiteit; 
- USB-stopcontacten om kleine elektronische apparaten op te laden; 

 
Modern onderwijs maakt gebruik van moderne technologieën; en moderne technologieën hebben 
elektriciteit nodig. Helaas hebben we in alle hoorcollegezalen, werkgroepruimten en studieplekken 
een tekort aan stopcontacten, waardoor studenten nog te vaak met een lege batterij eindigen. De 
Vrije Student wil voldoende stopcontacten in alle publieke ruimten. 
 
USB-stopcontacten kunne n hierbij uitkomst bieden. Veel kleine elektronische apparaten hebben 
niet het vermogen nodig van een standaard stopcontact. Door USB-stopcontacten aan te bieden, 
kunnen er meer apparaten tegelijkertijd worden opgeladen. 
  



Hoofdstuk 8: Voor een veilige universiteit 
 
8.1 Voor een veilige studieomgeving 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Regelmatig controleren van de veiligheid van gebouwen en procedures; 
- Meer bekendheid van de vertrouwenspersonen van de RUG; 
- Meer aandacht voor de seksuele intimidatie; 

 
De universiteit moet een veilige plek zijn om te studeren. In het verleden hebben we kunnen zien 
dat niet alle gebouwen en procedures aan de veiligheidseisen voldoen. De Vrije Student wil dat alle 
gebouwen veilig zijn. Daarom moeten veiligheidsprocedures regelmatig worden getest en 
brandveiligheidsinspecties regelmatig worden verricht. 
 
Wanneer je serieuze problemen hebt en iemand nodig hebt om mee te praten, dan voorziet de 
universiteit in een vertrouwenspersoon. Deze fantastische services is echter onbekend bij vele 
studenten. De Vrije Student wil dat alle studenten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de 
universiteit hen biedt. 
 
Seksuele intimidatie is onacceptabel. Juist in een onderwijsomgeving moeten studenten veilig zijn. 
Een veilige omgeving vereist een actieve bijdrage van iedereen aan de universiteit. Onwenselijk 
gedrag moet altijd worden besproken, of dat nu direct met de persoon in kwestie, of via een derde 
persoon is. 
 
8.2 Voor een asbestvrije universiteit 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Een asbestvrije universiteit in 2025; 
 
Asbest was voor de jaren ’70 een populair isolatiemateriaal, voor honderden jaren werd het gebruikt 
vanwege zijn brandwerende eigenschap. Het gebruik van asbest werd echter verboden doordat het 
in verband werd gebracht met verschillende ernstige aandoeningen. 
 
Asbest is nog steeds aanwezig in de oudere gebouwen van de universiteit en vormt een mogelijk 
risico voor de gezondheid van medewerkers en studenten. De Vrije Student wil dat alle asbest wordt 
verwijderd uit universiteitsgebouwen. 
 
8.3 Voor cursussen Nederlands voor internationale studenten 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Een verhoging van de cursuscapaciteit; 
- Cursussen tot op B1-niveau; 

 
De Vrije Student heeft bewondering voor de motivatie en het enthousiasme waarmee internationale 
studenten zich inschrijven voor de cursussen Nederlands aan het begin van ieder semester. Helaas is 
de cursuscapaciteit beperkt. De Vrije Student ondersteunt iedere student die Nederlands wil leren 
van harte. Daarom is een verhoging van de cursuscapaciteit nodig! 
 
De cursussen van de universiteit gaan helaas niet verder dan A2-niveau. De Vrije Student ziet graag 
een breder aanbod in cursusniveaus, tot op B1-niveau. 
 



8.4 Voor een vrije en onafhankelijk studieklimaat 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor:  

- Het beëindigen van samenwerkingsverbanden met universiteiten en organisaties die de 
academische vrijheid niet onderschrijven; 

- De mogelijkheid voor studenten uit landen zonder academische vrijheid, om hun scriptie 
anoniem te schrijven; 

- Duidelijk beleid om ongewenste inmenging van ondemocratische regimes te voorkomen en 
te bestrijden. 

 
De Universiteit moet een plek zijn waar studenten en onderzoekers in alle vrijheid goed 
onafhankelijk onderzoek kunnen uitvoeren. Zij mogen daarin niet worden belemmerd of beperkt 
door invloed van buitenaf. De Vrije Student wil dat de Universiteit daarom alle 
samenwerkingsverbanden met universiteiten en organisaties beëindigd.  
 
De onafhankelijkheid van onderzoek is een groot goed. Toch zien we dat ondemocratische regimes 
invloed proberen uit te oefenen op studenten en onderzoekers, waardoor de integriteit van 
onderzoek en onderwijs wordt beïnvloed. Ook worden studenten uit ondemocratische landen soms 
in de gaten gehouden door het regime van hun thuisland. De Vrije Student wil dat deze studenten 
hun onderzoek anoniem kunnen uitvoeren, evenals het publiceren van hun scripties. Inmenging en 
controle door ondemocratische regimes moet een halt toe worden geroepen. 
 

  



Hoofdstuk 9: Voor een toegankelijke universiteit 
 
9.1 Voor toegankelijke faciliteiten 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Toegankelijkheid van alle universiteitsgebouwen voor mensen met een beperking; 
- Het betrekken van het perspectief van mensen met een beperking bij de ontwikkeling van 

nieuwe faciliteiten; 
- Ringleidingen in hoorcollegezalen en werkgroepruimten; 
- Visuele brandalarmen in alle universiteitsgebouwen; 

 
Faciliteiten van de universiteit moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Het is onacceptabel wanneer 
gebouwen van studentenorganisaties niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De Vrije 
Student wil dat alle gebouwen van de universiteit volledig toegankelijk zijn. 
 
Het perspectief van mensen met een beperking is belangrijk bij het ontwikkelen en bespreken van 
nieuwe faciliteiten en beleid. De Vrije Student wil dat met het perspectief van alle studenten 
rekening wordt gehouden. 
 
9.2 Voor toegankelijke evenementen 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Volledige toegankelijkheid van alle evenementen; 
- Een gebarentolk bij alle evenementen; 

 
Evenementen van de universiteit moeten voor iedereen toegankelijk zijn. De Vrije Student wil dat 
alle evenementen; van het opening van het academisch jaar tot het lustrum festival; voor iedereen 
toegankelijk zijn. Bij speeches en woordvoeringen moet een gebarentolk NGT (Nederlandse 
gebarentaal) beschikbaar zijn. 
 
9.3 Voor cursussen gebarentaal 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Cursussen gebarentaal bij het Talencentrum 
 
Het Talencentrum heeft een belangrijke rol om studenten nieuwe talen aan te leren. Helaas zijn er 
nog steeds geen cursussen Nederlandse Gebarentaal beschikbaar. De Vrije Student ziet het belang 
van het onderwijzen van NGT en wil daarom cursussen gebarentaal bij het Talencentrum. 
 
9.4 Voor gelijke carrièrekansen 
 
De Vrije Student zal zich inzetten voor: 

- Gelijke carrièrekansen aan de universiteit; 
- Het beperken van de Nederlandse taal-eis voor universiteitsbanen en stages; 

 
De universiteit biedt veel carrière- en stagekansen aan voor studenten en medewerkers. Helaas is de 
Nederlandse taal nog vaak een onnodige eis voor alle sollicitanten. De Vrije Student vindt deze eis 
een overblijfsel uit het verleden. Waar mogelijk moet deze taal-eis komen te vervallen. 


