
 

  
Er is een schrijnend democratisch tekort binnen de RUG. De RUG kent een breed scala aan 
organen die studenteninspraak zouden moeten waarborgen: facultaire opleidingscommissies, 
faculteitsraden, de universiteitsraad en de studentassessoren. Ondanks de ogenschijnlijk veelzijdige 
lijkende aanwezigheid van inspraakorganen, zien wij veel problemen omtrent de werkelijke invloed 
die studenten op het beleid van de universiteit hebben. De facto kent de RUG slechts 
schijninspraak.  
 
Medezeggenschapsraden krijgen pas laat in de besluitvorming beleidsstukken onder ogen, 
wanneer het vaak al te laat is om nog een ander pad in te slaan. De besproken documenten krijgen 
vaker dan nodig het etiket ‘vertrouwelijk’, waardoor potentiële onenigheid niet naar buiten getoond 
wordt en negatieve publiciteit wordt vermeden. Dit vinden wij een kwalijke zaak: het zet 
studentenparticipatie buitenspel en ontloopt de controlerende functie die de media horen te 
vervullen ten opzichte van een publieke instelling. 
Opleidingscommissies bepalen hun vakbeoordelingen op basis van enquêtes van studenten die 
vaak geen weet hebben van hoe belangrijk hun stem kan zijn. Door deze losgekoppelde methode 
middels analyses van enquêtes verliest men de werkelijk belangrijke criteria uit het oog. In plaats van 
het meten van slagingspercentages moet men zich afvragen of het vak een pluralistisch beeld van de 
stof geeft en of het vak op niveau gegeven wordt. 
Studentassessoren hebben momenteel een adviserende rol in het betreffende bestuur (CIT, 
facultair of CvB). Dit betekent dat de communicatie met het bestuur goed loopt als er geen 
onenigheid is. Maar als er botsende visies zijn, is deze student altijd in de minderheid. Het is dus een 
vorm van inspraak die alleen werkt in tijden van mooi weer. Het gevaar is dat de studentassessor 
zich ontpopt tot een lobbyist voor het bestuur, in plaats van een vertegenwoordiger van het 
studentenbelang. 
 
De zo veel geprezen democratie en studenteninspraak aan onze universiteit is dus te reduceren tot 
schijninspraak: de werkelijke beslissingen worden nog steeds top-down door de bestuurlijke bovenlaag 
genomen. Studenteninspraak lijkt een van bovenaf opgelegde last voor bestuurders, die ze moeten 
marginaliseren. En dat terwijl ze de mening en visie van studenten zouden moeten omarmen. 
Bestuurders dienen studenten te zien als volwaardige deelnemers aan het gezamenlijke kennisproject 
dat de universiteit in haar kern behelst.   
 

 
DAG staat voor verregaande democratisering van de RUG waarbij bestuurders te allen tijde 
verantwoording af moeten leggen aan de academische gemeenschap. Daarnaast is decentralisatie 
belangrijk: organisatorische beslissingen moeten zoveel mogelijk worden genomen door de mensen 
die hiermee te maken krijgen. Een belangrijke voorwaarde voor universitaire vernieuwing is het 
doorbreken van de huidige hiërarchische en bureaucratische structuur van de universiteit. Wij 
streven naar een transparante universiteit die gebaseerd is op een gelaagde democratie, in plaats van 
bestuursfuncties op basis van benoeming. Dit houdt in dat centrale en facultaire bestuursleden 
democratisch verkozen moeten worden door zowel staf als studenten. Het voordeel van dit systeem 
is dat bestuurders hun plannen voor de universiteit of faculteit op voorhand moeten expliceren en 



op basis van deze ideeën verkozen zullen worden. Zij moeten een heldere visie hebben en dienen 
hun beleid te verdedigen tegenover hun kiezers. Dit systeem zorgt ervoor dat bestuurders een 
dubbele verantwoordelijkheid krijgen, naar boven (naar het CvB of het Raad van Toezicht) en 
beneden (de universitaire gemeenschap). Zo zullen ze nooit één kant uit het oog verliezen. 
 
Het grote voordeel van deze openheid is dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Op dit moment 
hebben studenten vaak geen benul van de werkzaamheden van de universiteit of faculteit. 
Transparantie zal het studentenengagement verbeteren en maakt het gemakkelijker studenten en 
personeel eerder in de besluitvorming te betrekken. Daarnaast creëert dit democratische systeem 
veel meer externe legitimiteit voor diezelfde bestuurders, omdat zij met hun vooraf gemotiveerde 
ideeën het vertrouwen van medewerkers en studenten hebben gewonnen.  
 


