Verkiezingsprogramma 2021 – 2022

Voorwoord
Beste medestudenten,
Dit jaar presenteert De Vrije Student opnieuw vol enthousiasme haar verkiezingsprogramma. We
zetten ons weer in voor een vrije, verantwoordelijke en studentgerichte universiteit. Zo kan iedereen
zelf kiezen hoe ze hun studentenleven inrichten.
We hebben een heel bijzonder jaar achter de rug en voorlopig wordt het ook nog niet normaal. Dat
betekent echter niet dat we niet alvast vooruit kunnen kijken naar de gebruikelijke toestand en hoe
die verbeterd kan worden.
We leggen in dit verkiezingsprogramma uit wat onze plannen zijn. We wensen jullie veel leesplezier
en hopen jullie stem te mogen ontvangen in mei.
Met vriendelijke groet,
De Vrije Student
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Hoofdstuk 1. Studentgerichte Universiteit
De meningen van studenten over onze universiteit volgen twee duidelijke trends. De eerste trend is
dat studenten grotendeels blij zijn met onze universiteit: we hebben goede colleges, het is gezellig en
het nuchtere Groningse sfeertje bevalt goed. De andere trend lag wat kritischer: volgens veel van ons
is het beleid te veel gericht op slagingspercentages.
Uiteraard zijn slagingspercentages ook belangrijk: ze zorgen ervoor dat onze universiteit hoog scoort
op de ranglijsten. Dit betekent echter niet dat dat het enige moet zijn waarop de focus gelegd wordt.
De Vrije Student zet zich in voor een beleid dat op studenten gericht is, niet alleen op hun cijfers. In
dit hoofdstuk worden onze plannen hiervoor uitgelegd.

§1. Flexibiliteit
De universiteit moet haar studenten stimuleren om zich ook naast hun studie te ontwikkelen. Deze
ontwikkeling kan op allerlei manieren plaatsvinden: door het volgen van extra vakken, door ervaring
op te doen d.m.v. besturen of bijbaantjes, door het opbouwen van een netwerk middels
verenigingen, etc.
Daarnaast is het belangrijk dat studenten zelfstandig leren werken. Veel regels van de universiteit
belemmeren studenten hierin. Deze regels leiden misschien tot hogere slagingspercentages, maar
zullen weg moeten omdat het na je studie te laat is om zelfstandig te worden. De universiteit moet
ons niet betuttelen, maar moet studenten helpen om te leren van hun fouten. (Zie ook §3.1
Overzicht van Hulporganen).
Hiervoor is het noodzakelijk dat studenten hun eigen tijd zelf in kunnen delen. De Vrije Student gaat
daarom het onderwijs aan de RUG flexibeler maken, zodat studenten de vrijheid hebben om zich
optimaal te ontwikkelen.

§1.1 Afschaffing aanwezigheidsplicht
Op veel faculteiten geldt een aanwezigheidsplicht voor (werk)colleges. De Vrije Student is hier om
twee redenen tegen: het ontwikkelen van zelfstandigheid is belangrijk. Daarnaast weten we dat de
kwaliteit van werkcolleges omhooggaat door het afschaffen van een aanwezigheidsplicht.
Zelfstandigheid ontwikkelen
Het is de bedoeling dat je in je studententijd leert om zelf te werken en ontdekt hoe jij dat het beste
doet. Daarvoor is het belangrijk dat je zelf bepaalt hoe en wanneer je studeert.
Helaas wordt dit onmogelijk gemaakt door de aanwezigheidsplicht. Het helpt studenten misschien
wel om hun diploma te halen, maar er is geen ruimte voor zelfstandig werken. Dit gebrek aan
zelfstandigheid vormt een probleem op de werkvloer: bij de meeste banen zal je leidinggevende
immers niet controleren op welke momenten je aan welke taak werkt.
De aanwezigheidsplicht moet dus worden afgeschaft zodat studenten meer zelfstandigheid krijgen.
Kwaliteit (werk)colleges omhoog
Een van de gevolgen van de werkcollegeverplichting is dat de kwaliteit van de werkcolleges laag is.
Veel studenten komen enkel uit verplichting, met als gevolg dat veel studenten onvoorbereid zijn. De
studenten die wel voorbereid zijn, zijn vaak het hele werkcollege bezig met uitleggen aan
medestudenten, in plaats van dieper in te gaan op de stof. Hierdoor voegt het werkcollege niets toe
voor de hardwerkende studenten.
De aanwezigheidsplicht moet dus worden afgeschaft zodat studenten die (vrijwillig) aanwezig zijn
gewoon kunnen focussen op de stof.

§1.2 Afschaffing huiswerkplicht
Te vaak is huiswerk verplicht voor het halen van een vak, zonder dat het deel uitmaakt van je cijfer.
Dit is een inbreuk op de mogelijkheid om zelfstandigheid te ontwikkelen.
Hierom wil De Vrije Student deze huiswerkplicht afschaffen.

§1.3 Geen maximale studieduur
De Vrije Student wil dat studenten zelf bepalen hoe ze hun studieloopbaan inrichten. De een kiest
voor een nominaal studietraject van vier jaar en de ander is wat langer bezig.
Wij geloven in studeren zonder restricties. Daarom is De Vrije Student tegen een maximale
studieduur. De Vrije Student wil dat Groningse studenten niet worden beperkt in hun kunnen door
onnodige regeltjes of willekeurige maatstaven. De Vrije Student is groot voorstander van vrij
studeren!

§1.4 Flexstuderen
Om je studie zelf vorm te geven is ‘flexstuderen’ cruciaal. Flexstuderen houdt in dat je per vak kunt
betalen, in plaats van voor een heel collegejaar. Alleen zo zijn studenten echt vrij om hun tijd zelf in
te delen. Of ze dit nou willen besteden aan een bestuursjaar, een bijbaantje of het zorgen voor zieke
familieleden, dit moet bij voorbaat mogelijk zijn.
De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het invoeren van flexibel studeren in 2023, mede
dankzij de inspanningen van De Vrije Student. Daar zijn wij behoorlijk trots op. Wij zullen de druk
hooghouden zodat flexstuderen zo snel mogelijk wordt ingevoerd! Samen met andere innovatieve
manieren van lesgeven kan zo voor elke student een optimaal lesprogramma worden samengesteld,
met een gezonde ruimte voor al die andere activiteiten die ons studententijd kwaliteit geven.

§2 Innovatie
De wereld om ons heen verandert: er worden nieuwe technieken ontwikkeld, studeren wordt
internationaler en steeds meer dingen kunnen digitaal. Om de RUG mee te laten gaan met haar tijd,
pleit De Vrije Student voor onderwijsinnovatie. De plannen hiervoor staan hieronder uitgelegd.

§2.1 Opnames van hoorcolleges
De Vrije Student zet zich al jaren in voor het online beschikbaar stellen van hoorcolleges. Dit geeft
studenten de mogelijkheid om hun eigen tijd in te delen. Ook is het eerlijker om hoorcolleges online
beschikbaar te hebben: als een student ziek is (geweest) en daardoor colleges heeft gemist, kan
diegene deze toch terug kijken. Daarnaast hoeven colleges zo niet uit te vallen wanneer docenten in
het buitenland zijn.
Dit jaar is dit eindelijk gelukt! We moeten natuurlijk toegeven dat dit een beetje te danken is aan de
heersende pandemie.
Uiteraard hopen we dat de gevolgen van de pandemie snel verdwijnen. Het zou echter zonde zijn als
dit betekent dat hoorcolleges volledig offline gaan. De Vrije Student zal er komend jaar voor zorgen
dat colleges online beschikbaar blijven.
Privacybewaring
De Vrije Student is wel van mening dat het privacybeleid op dit gebied moet worden aangescherpt.
Momenteel kunnen docenten zien wanneer studenten welke online colleges hebben bekeken. Dit is
een inbreuk op de privacy van studenten, dus deze functie moet weg. (Zie ook Hoofdstuk 3. Privacy)

§2.2 Beter digitaal platform
Een goed digitaal platform is belangrijk. Zo’n platform moet een duidelijke lay-out hebben, goed
werken op je telefoon, alles moet makkelijk te vinden zijn en de website moet eenduidig en
overzichtelijk zijn.
Aangezien Nestor aan geen van deze eisen voldoet, pleit De Vrije Student voor een
gebruiksvriendelijk platform met een app. In deze app kunnen studenten alle nodige informatie
over hun vakken inzien. Ook moet de website op alle apparaten goed werken: computers, tablets en
telefoons
Rooster in app
Ook pleit De Vrije Student voor een roosterapp. Hierin kan je eenmalig de vakken die je volgt
aanklikken en deze blijven zichtbaar in je rooster. Daarnaast kan je gemakkelijk roosterwijzigingen
doorgestuurd krijgen.

§2.3 Overige Innovatie
Natuurlijk heeft De Vrije Student veel meer ideeën voor onderwijsinnovatie. Kijk ook naar ‘§1.4
Flexstuderen’, ‘Hoofdstuk 2. Duurzaamheid’, ‘Hoofdstuk 3. Privacy’ en eigenlijk ons algehele
programma.

§3 Duidelijkheid
Onze universiteit is niet duidelijk georganiseerd. Niemand weet wat je waar moet vragen: studenten
weten niet welke organen er zijn om ze te helpen, hoe ze aan medezeggenschap kunnen doen of
waar het bestuur zoal mee bezig is. De Vrije Student wil dat er meer duidelijkheid komt voor
studenten. De plannen hiervoor staan hieronder uitgewerkt.

§3.1 Overzicht van Hulporganen
Studeren gaat niet altijd vanzelf. Hierom heeft de RUG allerlei organen om studenten te
ondersteunen: studieadviseurs, studentpsychologen, workshops, etc.
Helaas weten studenten vaak niet waar ze met welk probleem naartoe moeten. Dit maakt het lastig
om om hulp te vragen, waardoor het vaak (te) laat of niet gebeurt. Dit is hartstikke zonde:
hulpinstanties werken niet wanneer niemand ze kan bereiken. Hierom pleiten wij voor een duidelijk
overzicht van welke hulporganen er zijn. Dit overzicht moet altijd online te vinden zijn en aan het
begin van het jaar worden verstuurd naar (beginnende) studenten.

§3.2 Inzicht in Medezeggenschapsorganen
Ook op het gebied van medezeggenschap is veel onduidelijk. Er zijn veel organen waarmee
studenten hun mening kunnen geven en hun onderwijs kunnen verbeteren: faculteitsraden,
onderwijscommissies, openbare medezeggenschapsvergaderingen, etc.
Deze organen zijn belangrijk, maar betekenen niets voor studenten die er niet bekend mee zijn. De
Vrije Student pleit daarom voor een duidelijk overzicht van medezeggenschapsorganen: waarvoor
zijn ze en wat doen ze?

§3.3 Transparantie van Bestuur
De Vrije Student zet zich al lang in voor een transparant bestuur. Het College van Bestuur is nu
eindelijk bezig om van het oude model – waar veel achter gesloten deuren gebeurde – over te
stappen naar een openbaar model. Hier zijn we trots op, maar we denken dat de transparantie
verbeterd kan worden.

Wij vinden dat opnames en notulen van raadsvergaderingen opvraagbaar moeten zijn, zodat
bestuurders beter aan hun woord gehouden kunnen worden. Daarnaast willen we dat WOBverzoeken sneller worden afgehandeld. Dit maakt het werk van studentenbelangenorganisaties
immers een stuk makkelijker. Hiermee zorgt De Vrije Student voor een transparanter bestuur.

§3.4 Duidelijkheid over Duurzaamheid
Momenteel is het onduidelijk waar de RUG zoal mee bezig is op het gebied van duurzaamheid. We
horen regelmatig dat het ‘een van de prioriteiten van de RUG’ is, maar wat er precies mee gebeurt is
onduidelijk. Momenteel drinken we immers koffie uit wegwerpbekertjes, moeten readers verplicht
geprint worden en hebben we college in slecht geïsoleerde gebouwen.
Hierom willen we dat het universiteitsbestuur meer inzicht geeft aan studenten over hoe ze ‘een
duurzamere universiteit’ willen bereiken.
Uiteraard heeft De Vrije Student zelf ook plannen voor een duurzamere universiteit. Zie hiervoor
‘Hoofdstuk 2. Duurzaamheid’.

§4. Verdere studentgerichtheid
Er zijn nog veel meer manieren om de universiteit meer studentgericht te maken. Hieronder staan
onze plannen daarvoor uitgelegd.

§4.1 Meer studieplekken
Er zijn te weinig studieplekken. Veel studenten wonen in kleine, slecht geïsoleerde kamertjes met
veel huisgenoten. In zo’n huis studeren is lastig.
Studenten die in een studentenhuis wonen moeten dit niet merken aan hun studieresultaten. Cijfers
horen op geen manier gebaseerd te zijn op de huur die je kan betalen. Een goede studieplek moet
inbegrepen zijn bij het collegegeld.
Meer studieplekken leidt tevens tot rustigere studieplekken. Drukte kan zich dan verspreiden en lost
op. Hiervoor hebben we de volgende oplossingen:
Lege ruimtes als studieplekken
Ruimtes aan de RUG staan veel leeg. In het bijzonder tijdens tentamenweken. Leegstaande ruimtes
moeten beschikbaar gesteld worden als studieplekken.
Bibliotheken langer open
Ook moet de Zernike Bibliotheek haar openingstijden verruimen. Hierdoor verspreidt de drukte
zich, waardoor het gebrek aan studieplekken kleiner wordt.

§4.2 Anonieme toetsing tentamens
Het is belangrijk dat studenten gelijk behandeld worden. De Vrije Student wil gelijke behandeling
garanderen door anonieme toetsing. Het is niet nodig voor docenten om bij het nakijken te weten
wiens tentamen ze inzien. Dit kan leiden tot discriminatie. Anonieme toetsing, werkt de privacy van
studenten in de hand. (Zie ook ‘Hoofdstuk 3. Privacy’).

§4.3 Geen tentamens in het weekend
Het weekend moet vrij zijn voor studenten. Veel studenten wonen immers niet meer bij hun ouders,
waardoor het weekend voor hen de gelegenheid is om hun familie op te zoeken. Ook hebben veel
studenten in het weekend een bijbaan om hun huur te kunnen betalen.
Hierom willen wij dat het weekend weer gewoon vrij wordt voor studenten. Dit kan op
verschillende manieren geregeld worden: er kan per studie worden gekeken of tentamens vervangen

kunnen worden door alternatieve vormen van toetsing, of de tentamenweken kunnen beter
verdeeld worden.

§4.4 Geen tentamens tussen 10 en 10
Adolescenten functioneren pas goed na 10 uur ’s ochtends. Dit komt niet door luiheid of doordat ze
’s avonds veel feesten. De reden is simpelweg biologisch: je natuurlijke klok loopt tijdens je
adolescentie later dan in je volwassen leven. Daarom mag er niet van studenten verwacht worden
dat ze ’s ochtends voor 10 uur tentamens maken.
Ook na 10 uur ’s avonds wil DVS geen tentamens meer. De tijden waarop studenten nu verwacht
worden tentamens te maken zijn asociaal en houden alleen rekening met de planning van de
universiteit. Nachttentamens moeten we niemand aandoen.
Hierom wil De Vrije Student geen tentamens meer tussen 22:00 en 10:00.

§4.5 Rechten bij online tentamens
Bij online tentamens moeten studenten dezelfde rechten hebben als bij gewone tentamens. Door
ingewikkelde online surveillance gebeurt dit helaas niet, terwijl de behoeften van studenten
hetzelfde zijn. De Vrije Student wil dat de rechten van studenten altijd worden gewaarborgd,
waardoor ze ook bij online tentamens naar het toilet kunnen en medicijnen kunnen innemen.

§4.6 Meer toegankelijkheid
Veel gebouwen van de RUG zijn onvoldoende toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn weinig
mindervalidentoiletten, gangen zijn smal en collegezalen zijn te krap.
We willen dat de universiteit zorgt voor meer toegankelijkheid, aangezien de universiteit voor
iedereen moet zijn. Zo willen we op iedere verdieping een mindervalidentoilet en een ruimere opzet
van collegezalen en gangen.

§4.7 Doventolk op verzoek
Evenementen van de universiteit moeten voor iedereen verstaanbaar zijn. De Vrije Student wil dat
er voor elk evenement een doventolk kan worden aangevraagd door doven en slechthorenden.

Hoofdstuk 2. Duurzaamheid
Meegaan met de tijd betekent duurzaamheid. Lees in dit hoofdstuk over onze plannen.

§1. Papierverspilling
Op de universiteit wordt veel papier gebruikt. Aangezien we onze planeet nog willen doorgeven aan
volgende generaties wil De Vrije Student dit graag verminderen. Dit willen we op twee manieren
doen: we willen papierverspilling tegengaan en alleen nog gerecycled papier in de printers.

§1.1 Papierverspilling tegengaan
Tweedehands boekensysteem
Boeken worden vaak nieuw besteld, terwijl oude boeken in de kast staan te verstoffen. Dit is zonde.
Hierom wil De Vrije Student een boekpunt waarmee tweedehands studieboeken worden
doorverkocht.
Bij een boekpunt lever je je oude studieboeken in. Op ieder boek wordt een code geplakt en
wanneer dit boek verkocht wordt krijg je het bedrag op je rekening gestort. Uiteraard hangt de
verkoopprijs van de boeken dan af van de staat waarin ze worden ingeleverd. Hierdoor zijn
studenten goedkoper uit en wordt er minder papier verspild.

PDF’s van Readers
Vaak moeten readers verplicht geprint worden, terwijl de teksten online kunnen. De Vrije Student
vindt dat alle readers als PDF beschikbaar moeten worden. De student kan dan zelf kiezen of ze ook
een geprinte versie willen.
Nieuwe druk niet verplicht
Het verschil tussen twee drukken van een boek is klein: meestal betreft het één of twee
hoofdstukken. Toch is de nieuwe druk vaak verplicht, waardoor je je boek niet tweedehands kunt
aanschaffen. Hierom wil De Vrije Student dat de nieuwe druk van boeken niet langer verplicht
gesteld wordt, maar dat de afwijkende hoofdstuk(ken) als PDF online geplaatst moeten worden.
Essays digitaal inleveren
Ook wordt veel papier verspild omdat essays vaak fysiek (en digitaal) moeten worden ingeleverd.
Daarom willen we dat essays alleen nog digitaal mogen worden ingeleverd. Dit bespaart niet alleen
papier, maar ook tijd en moeite voor de studenten.

§1.2 Gerecycled papier in printers
Omdat studenten nog wel de mogelijkheid moeten hebben om hun teksten te printen, moet het
papier in alle printers gerecycled zijn.

§2. Reistijd verminderen
Er wordt te veel gereisd voor de universiteit. Dit kost niet alleen tijd en geld, maar is ook belastend
voor het milieu. Wij willen dat de RUG de reistijden vermindert. Hieronder staan daar plannen voor
uitgewerkt.

§2.1 Opnames colleges
De Vrije Student is voor het opnemen van colleges. (Zie ook ‘§2.1 Opnames van hoorcolleges’). Dit is
beter voor zowel de studenten als het klimaat. Wanneer de colleges opgenomen worden, hoeven
studenten niet in de auto, bus of trein te stappen. Dat scheelt een hoop uitstoot. We pleiten dus
voor opnames van hoorcolleges om het milieu te sparen.

§2.2 Gastsprekers online
De RUG nodigt vaak gastsprekers uit die van ver komen. Dit betekent dat ze met de trein, auto of het
vliegtuig reizen. Vaak is dit voor een enkele lezing, waardoor het milieu onnodig belast wordt. De
Vrije Student wil dat gastsprekers minder reizen, bijvoorbeeld door hun lezing online te doen.

§3. Isolatie gebouwen
Nog altijd zijn veel universiteitsgebouwen slecht geïsoleerd. Dit betekent dat veel colleges en
tentamens plaatsvinden in tochtige, gehorige ruimtes.
De gebouwen van de RUG moeten beter geïsoleerd worden, zodat studenten niet langer op de tocht
zitten, zich in stilte kunnen concentreren en er minder hard gestookt moet worden. De Vrije Student
gaat voor meer en betere isolatie.
Verenigingsgebouwen
Ook de verenigingsgebouwen moeten duurzamer. Wij willen dat de RUG een fonds opricht voor de
verduurzaming van verenigingsgebouwen. Hiervan kunnen verenigingen rentevrij lenen. Deze
leningen worden afbetaald uit de besparing op de energierekening.

§4. CO2-neutrale nieuwbouw
De universiteit van Groningen is een groeiende universiteit. Ieder jaar melden meer en meer
studenten zich aan om te studeren in Groningen. Meer studenten betekent ook meer gebouwen. De
Vrije Student wil dat alle nieuwbouw CO2-neutraal is.

§5. Green Office
De Green Office is een afdeling van de RUG die duurzaamheidsprojecten van de universiteit en
studentenorganisaties ondersteunt. De Vrije Student wil meer middelen beschikbaar stellen voor
de Green Office. Zo kan deze afdeling meer subsidies en ondersteuning bieden bij duurzame
initiatieven van studentenorganisaties.
Ook moet de Green Office volgens ons bekender worden. Het hebben van een dergelijke organisatie
is immers pas zinvol wanneer mensen er ook gebruik van maken. Hierom moet de universiteit meer
duidelijkheid geven aan studenten over duurzaamheid binnen de RUG. (Zie ‘§3.4 Duidelijkheid over
Duurzaamheid’).

§6. ‘Goodiebags’ alleen op aanvraag
Goodiebags zijn leuk, deze belanden echter nog te vaak – samen met hun inhoud – ongebruikt in een
afvalcontainer. Dit is zonde, aangezien informatiepakketten ook online verstuurd kunnen worden.
Wij willen deze afvalberg verminderen door ‘goodiebags’ alleen nog op aanvraag te verstrekken.
Daarnaast willen we deze goodiebags alleen nog vullen met duurzame goodies en flyers van
gerecycled papier.

§7. Korting op Koffie
In onze kantines worden wegwerpbekertjes gebruikt. Deze zijn gemaakt van een mengsel van plastic
en papier, waardoor ze slecht recyclebaar zijn. Om deze verspilling tegen te gaan, zorgt De Vrije
Student voor korting op warme dranken wanneer je je eigen mok meeneemt.

Hoofdstuk 3. Privacy
De privacy van studenten is zeer belangrijk. Door digitalisering is het risico echter steeds groter dat
gegevens op straat komen te liggen. Dit risico moet afgeschermd worden.
Studeren moet namelijk kunnen gebeuren in een veilige omgeving zodat studenten onbekommerd
kunnen studeren. Dit komt het academisch leerproces ten goede, is handig als de universiteit geen
toezichthouders op zijn dak wil en zorgt ervoor dat studenten met wortels in minder vrije landen
gebruik kunnen maken van de vrijheid van meningsuiting.

§1. Geen ‘tracking’ op Blackboard
Een functie van Blackboard, is dat alle beheerders ervan het klikgedrag van studenten kunnen
tracken. Dit wordt gebruikt om te zien of een student een online college heeft geopend. Deze functie
is niet nodig en maakt inbreuk op de digitale veiligheid van studenten. De Vrije Student wil een
digitaal platform waar ‘tracking’ niet mogelijk is. (Zie ook ‘§2.2 Beter digitaal platform’)

§2. Studentgegevens in openbare bestanden
Te vaak gebeurt het dat docenten bestanden delen die privacygevoelige informatie over
medestudenten bevatten. Dit komt voor wanneer docenten enquêtes houden, cijferlijsten publiceren
of wil dat studenten elkaar van feedback voorzien.
Hoewel het tegen de wet is dat dit gebeurt, doet de universiteit weinig aan deze wanstanden. Dit is
respectloos richting studenten en kan juridische problemen opleveren. Daarom wil De Vrije Student

dat de universiteit dit probleem aanpakt. Medewerkers moeten beter worden ingelicht omtrent de
privacywet en er moet worden toegezien op de naleving ervan.

§3. Stop ongevraagd opnemen
Ook bij het volgen van werkcolleges is het belangrijk dat de privacy van studenten gewaarborgd
wordt. Momenteel worden er echter vaak opnames gemaakt van studenten zonder dat ze daar
toestemming voor gegeven hebben. Illegaal opnemen moet zo snel mogelijk stoppen. Studenten
moeten immers kunnen weigeren om opgenomen te worden. Daarnaast is het wel zo netjes als
studenten weten dat ze worden opgenomen.

§4. Best Practices
Niet aan elke faculteit is het privacybeleid een rommeltje. Op de faculteit rechten bijvoorbeeld wordt
de privacywet prima nageleefd. De Vrije Student wil dat faculteiten op privacygebied van elkaar
leren en dat de universiteit inzet op het verspreiden van goed beleid.

Hoofdstuk 4. Carrièregerichte Universiteit
Dat studeren de eerste stap richting een succesvolle carrière is, snapt iedereen wel. Helaas maakt de
RUG hier te weinig werk van. Lees hier onze plannen voor een werkend carrièrebeleid.

§1. Betere informatievoorziening
Bij de RUG is de informatieverstrekking rondom stages, carrièremogelijkheden en workshops
beperkt. Veel studenten weten niet wat ze kunnen doen na hun studie. Dit moet anders.
De universiteit moet studenten actiever voorzien van informatie omtrent solliciteren, CV schrijven,
stages, etc. De Vrije Student wil een duidelijk carrièrebeleid, waarin alles wat een student nodig
heeft te vinden is.

§2. Meer carrière-evenementen
Bij veel studies wordt te weinig aandacht besteed aan de toekomst. Er moeten meer carrièreevenementen komen. Studenten krijgen zo zicht op hun carrièrekansen en het bedrijfsleven leert
jong talent kennen. De Vrije Student pleit voor meer carrière-evenementen.

§3. Universiteitsbrede carrière-evenementen
Carrière-evenementen worden momenteel per faculteit of studie georganiseerd. De Vrije Student
vindt dat deze evenementen beter en groter kunnen wanneer faculteiten samenwerken. Zo kunnen
studenten optimaal gebruik maken van de carrièrehulp die de universiteit biedt. Hierom moeten er
universiteitsbrede carrière-evenementen komen.

Hoofdstuk 5. Onderwijskwaliteit
De Rijksuniversiteit Groningen staat al jaren hoog op de ranglijst van Nederlandse universiteiten. De
Vrije Student ziet echter dat we moeten blijven verbeteren om een hoge onderwijskwaliteit te
behouden. In dit hoofdstuk hebben we hier plannen voor uitgewerkt.

§1. Training Studentassistenten
Studentassistenten worden vaak in het diepe gegooid. Dit is dan ook te merken aan de kwaliteit van
de werkcolleges. De Vrije Student wil verplichte trainingen voor studentassistenten. Deze
trainingen moeten zowel vakinhoudelijk zijn als gaan over het lesgeven zelf.

§2. Vakevaluaties
Vakevaluaties vinden vaak pas na afloop van het blok plaats. Dit is niet effectief, aangezien de
feedback pas gegeven wordt wanneer er niets meer verandert voor de student. Veel studenten zijn
dan ook niet gemotiveerd om de evaluaties goed in te vullen.
De Vrije Student wil een betere methode om vakken te evalueren.

§3. Eisen niveau Engels docenten
Vaak is het niveau Engels van docenten ondermaats. De colleges zijn hierdoor slecht te volgen.
Hierom willen we dat het Engels van docenten op niveau komt. Dit kan bijvoorbeeld met extra
cursussen of door colleges – wanneer het kan – in het Nederlands te doen.

Hoofdstuk 6. Internationaal Beleid
Omdat de RUG zo goed is trekt ze veel internationaal bekijks. Hier hoort bij dat we steeds meer
internationale medestudenten en samenwerkingspartners krijgen. Dit leidt ook tot problemen.
Partners zijn niet altijd betrouwbaar en de RUG is onvoldoende toegerust op de toestroom van
internationale studenten. Ook de woningmarkt in Groningen barst uit haar voegen. Om de kwaliteit
van onderwijs, onderzoek en de studentenstad te bewaren moeten we zaken aanpakken.

§1. Internationale marketing
Zolang er een personeelstekort aan de RUG en er een woningtekort in Groningen is wil DVS geen
internationale marketing. De toename van internationale studenten is namelijk de grootste oorzaak
van de capaciteitsproblemen. Een stop op internationale marketing zorgt voor minder toestroom,
waardoor deze problemen worden opgelost. De RUG mag studenten niet uitnodigen wanneer ze er
geen ruimte voor ze is.

§2. Samenwerking met het andere universiteiten
De Vrije Student wil dat de universiteit geen academische vrijheid slachtoffert voor samenwerking
met andere universiteiten. Het Confucius Instituut, waar nu mee gewerkt wordt, schendt de privacy
en vrijheid van studenten die Chinees staatburger zijn. Ook de Fudan Universiteit - waarmee
samengewerkt wordt - wijst academische vrijheid af. Wij willen dat studenten in Groningen vrij zijn
van censuur.
Daarom mag er zonder academische vrijheid niet samengewerkt worden. De RUG moet letten op
privacy schendingen door partners. Een goede test is om te kijken of academische vrijheid verankerd
is in de statuten van andere universiteiten. Bij deze test valt de Fudan Universiteit door de mand en
wij willen daarom dat de samenwerking met deze universiteit wordt beëindigd. Pas wanneer
dergelijke universiteiten zich weer scharen achter academische vrijheid, kan de samenwerking
voortgezet worden. Tot die tijd wil De Vrije Student dat we de waarschuwingen van de NCTV serieus
nemen. Zonder vrijheid immers geen academie.

§3. Cursussen Nederlands
Het is goed dat internationale studenten cursussen Nederlands volgen ondanks de lage capaciteit.
Wij ondersteunen iedere student die Nederlands wil leren van harte. Daarom moet de
cursuscapaciteit worden verhoogd.
Daarnaast moet het niveau van de cursussen worden verhoogd. Ze gaan momenteel niet verder dan
A2-niveau. De Vrije Student wil dat dit aanbod wordt verbreed naar B2-niveau.

Hoofdstuk 7. Veiligheid
De universiteit moet een veilige (werk)plek zijn voor iedereen. Dit betreft zowel de veiligheid van de
gebouwen, als de sociale veiligheid. De Vrije Student wil hierin een aantal aspecten onderstrepen.
Wij willen zorgen voor meer ondersteuning op het gebied van vertrouwenskwesties, intimidatie,
privacy en brandveiligheid.

§1. Vertrouwenspersonen
Wanneer jou iets overkomt, moet je daarmee ergens terecht kunnen. Hier zijn vertrouwenspersonen
voor. Zij zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring en kunnen je adviseren over het zoeken
van hulp. Ook kunnen zij de juiste kanalen inschakelen wanneer je het slachtoffer bent van een
misdrijf. Vertrouwenspersonen zijn dan ook heel belangrijk.
De universiteit heeft slechts één vertrouwenspersoon. Aangezien we bijna 30.000 studenten hebben
lijkt deze verhouding niet te kloppen. Hierom wil De Vrije Student voor meer vertrouwenspersonen:
ten minste één per faculteit. Daarnaast moet het voor studenten duidelijk worden wie dit zijn en
hoe ze deze kunnen bereiken. (Zie ook ‘§3 Duidelijkheid’).

§2. Intimidatie
De universiteit moet een veilige plek zijn om te studeren. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn
van (seksuele) intimidatie.
Helaas kan intimidatie nooit helemaal worden voorkomen. De Vrije Student wil dat het voor de
student duidelijk is wat ze kunnen doen en bij wie ze terecht kunnen, wanneer zij het slachtoffer
zijn van intimidatie. Zo kunnen er stappen ondernomen worden zodat de daders gestraft worden.
Hiermee maken we de universiteit een stukje veiliger.
De Vrije Student wil meer brandveiligheid en vluchtmogelijkheden!

§3. Privacy
De universiteit kan pas echt veilig zijn wanneer de privacy van haar studenten wordt gewaarborgd.
Hier zet De Vrije Student zich dan ook hard voor in. Zie ‘Hoofdstuk 3. Privacy’.

§4. Brandveiligheid
De universiteitsgebouwen zijn niet brandveilig. De Vrije Student wil visuele brandsystemen. Het gaat
dan zowel om meer brandknoppen, als om meer signaleringsbordjes die vluchtroutes aangeven.
Ook is er maar een beperkt aantal vluchtroutes voor mindervaliden. Aangezien de universiteit voor
iedereen veilig moet zijn, moet er een infrastructuur komen die voor alle studenten werkt.

Hoofdstuk 8. Studentenorganisaties
Studentenorganisaties vormen de ruggengraat van het studentenleven. Ze creëren de kans voor
studenten om nieuwe mensen te leren kennen en zich te ontwikkelen. De Vrije Student ondersteunt
deze organisaties en wil dat de universiteit ze koestert.
Studentenorganisaties hebben 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 alle studentenorganisaties ondersteunt, om ze te helpen
hun waardevolle activiteiten te verbeteren en vermeerderen.

§1. Accreditatie van verenigingen
De Vrije Student wil een eerlijker accreditatiebeleid. Eerder dit jaar zagen we dat een vereniging haar
accreditatie kon verliezen op basis van arbitraire en slecht onderbouwde motivaties.
Verenigingsbesturen doen wat ze kunnen om zich aan de voor hen geldende regels te houden. Bij
correcte naleving mag de RUG geen accreditatie wegnemen.
De Vrije Student wil meer transparantie omtrent het accreditatieproces. Het College van Bestuur
kan accreditatie nu wegnemen zonder dat de reden hiervoor besproken wordt met de U-Raad.
Dergelijke procedures schenden het vertrouwen tussen vereniging en universiteit. Dit kan niet de
bedoeling zijn.

§2 Fonds verduurzaming studentenorganisaties
Ook willen wij dat de RUG studentorganisaties ondersteunt in het verduurzamen van hun gebouwen.
Zie ‘Verenigingsgebouwen’.

Hoofdstuk 9. Studentenhuisvesting
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.
Hierom vinden we dat de studenthuisvesting eerst op orde moet zijn voordat de universiteit mag
groeien. De Vrije Student is van mening dat deze huisvestingsproblemen op te lossen zijn door
minder geld uit te geven aan het groeien van de universiteit. Het geld dat hiermee bespaard wordt
kan worden geïnvesteerd in studentenhuisvesting. (Zie ook §1. Internationale marketing).

