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Advies aan CvB’s HG en RUG 

van de accreditatiecommissie studentenorganisaties september 2018 

 

Aanleiding 

Universiteit, Hanzehogeschool, gemeente en studentenorganisaties maken zich samen sterk voor een 

gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen. In het najaar van 2016 bracht een reeks 

incidenten aan het licht dat het bij een groot aantal studentenorganisaties tijd is voor een 

cultuurverandering. Het accent ligt bij de meeste verenigingen van oudsher op de gezelligheid. Het 

wordt anno 2017 wenselijk geacht dat deze kroegcultuur plaats maakt voor een cultuur die meer 

ruimte biedt voor de academische vorming van studenten.  

Deze overwegingen zijn de aanleiding geweest voor de opzet van een systeem van verenigings-

accreditatie. Accreditatie wordt gezien als een geschikt instrument om de gewenste innovatie van het 

studentenecosysteem te bevorderen. Het lijkt een adequaat middel om binnen de student-

organisaties een denkproces over cultuurbeleving en haar uitingen op gang te brengen, te toetsen en 

te borgen. Ook kan het proces risico’s rond studentorganisaties in kaart brengen, duiden en trachten 

te minimaliseren.  

Aan het accreditatieproces ligt een kritische zelfstudie ten grondslag. De te accrediteren organisatie 

stelt de zelfreflectie op aan de hand van vier basisvragen, die vertaald zijn in vijf concrete, meetbare 

accreditatie-standaarden. Een door de onderwijsinstellingen benoemde “Accreditatiecommissie 

studentenorganisaties” toetst de zelfreflectie van de vereniging aan dit accreditatiekader. De 

commissie legt haar bevindingen en haar uiteindelijke advies aan de Colleges van Bestuur vast in een 

schriftelijke rapportage. 

In november 2016 is in opdracht van de beide onderwijsinstellingen met de verenigingsaccreditatie 

gestart. De accreditatie heeft het karakter van een pilot en Vindicat atque Polit is de eerste 

studentenorganisatie die actief participeert in het hele proces. In juni 2017 levert de 

accreditatiecommissie een eindrapport op met daarin het advies aan de opdrachtgevers om Vindicat 

atque Polit onder voorwaarden te accrediteren voor de periode van één jaar. In bijlagen bij het 

eindrapport heeft de commissie voorwaarden voor de herijking in 2018, aanbevelingen voor Vindicat 

en aanbevelingen voor de opdrachtgevers beschreven.  

De beide Colleges van Bestuur hebben het advies voor een eenjarige accreditatie onder voorwaarden 

overgenomen. Daarnaast is besloten om de accreditatiepilot uit te breiden naar een zestal 

studentenorganisaties die in december 2017 door het CvB van de RUG geïnformeerd zijn over 

deelname aan het accreditatietraject en welke activiteiten in dat kader van hen werden verwacht.  

GSVV The Knickerbockers is van deze zes studentenorganisaties de eerste vereniging die in de loop van 

studiejaar 2017-18 een Kritische Zelfreflectie heeft aangeleverd bij de accreditatiecommissie.  
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Samenstelling, taak en rol van de accreditatiecommissie 

De accreditatiecommissie studentenorganisaties 2017/18 bestaat uit drie onafhankelijke leden die elk 

op persoonlijke titel hun kennis en ervaring inbrengen en geen specifieke belangengroep 

vertegenwoordigen.  

De commissie is als volgt samengesteld: De heer drs. M.S.R. Sitalsing, voorzitter (voorgedragen door 

de Burgemeester van Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen), 

de heer prof.mr.dr. M. Vols, hoogleraar openbare-orderecht (voorgedragen door de Rijksuniversiteit 

Groningen), mevrouw mr.drs. M.A.M. Garnier, dean van de Academie voor Sociale Studies 

(voorgedragen door de Hanzehogeschool Groningen). Aan de commissie is mevrouw W. Steijn 

(Hanzehogeschool Groningen) toegevoegd als ambtelijk secretaris.  

De accreditatiecommissie studentenorganisaties toetst of de vereniging in staat is om een breed 

gedragen veranderingsbereidheid op gang te brengen. De commissie houdt de missie/visie van de 

vereniging tegen het licht om te zien of die aansluit op de maatschappelijke normen en waarden. 

Vervolgens onderzoekt de commissie op welke wijze gevolg is gegeven aan de voorwaarden voor de 

herijking, zoals beschreven in Bijlage 1 van het Eindrapport van juni 2017, en op welke manier de 

aanbevelingen, beschreven in Bijlage 2 van het Eindrapport, geïmplementeerd zijn.  

Gevolgde werkwijze 

Na de gesprekken van het CvB van de RUG met zes studentenorganisaties (Aegir, Albertus Magnus, 

The Knickerbockers, Navigators, Panacea, Vindicat) kon de accreditatiecommissie in mei 2018 met haar 

werkzaamheden beginnen.  

Op 19 juni 2018 heeft de accreditatiecommissie gesproken met een afvaardiging van het bestuur van 

The Knickerbockers. Er was door The Knickerbockers op dat moment al een concept zelfreflectie 

geschreven die besproken werd. De commissie heeft op grond van het gesprek adviezen gegeven over 

aanvullingen aan de zelfreflectie op het gebied van risicomonitoring.  

Op 20 juli ontving de commissie volgens afspraak de definitieve versie van de Kritische Zelfreflectie. 

Op 5 september heeft de commissie deze Zelfreflectie besproken en vervolgens aan The 

Knickerbockers laten weten dat, op grond van dit verslag en het gevoerde gesprek, aan de beide CvB’s 

geadviseerd zou worden om TKB voor een periode van drie jaar te accrediteren. Ook werden aan de 

CvB’s aanbevelingen gegeven voor het jaarlijks monitoren van evaluatiepunten.  
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Kritische Zelfreflectie The Knickerbockers 2017-2018 inzake 

accreditatie 

Algemeen oordeel 

De Accreditatiecommissie is van mening dat uit de Kritische Zelfreflectie een coöperatieve opstelling 

van de vereniging blijkt ten opzichte van het accreditatietraject en dat er een positieve houding blijkt 

wat betreft te nemen maatregelen om de mogelijke risico’s te verminderen en de activiteiten te 

monitoren.  

Bevindingen per accreditatiestandaard 

1. Breed gedragen visie 

The Knickerbockers is een sportvereniging met voetbalteams die op diverse niveaus spelen; naast het 

voetbal organiseert de vereniging jaarlijks diverse activiteiten op sociaal gebied. Leden voelen zich 

betrokken bij de vereniging, de diverse commissies dragen verantwoordelijkheid voor de hen 

toebedeelde taken. 

Er is naar aanleiding van incidenten in 2016 – uitmondend in een verbod op het Internationaal 

Toernooi in 2017 – een besef ontstaan voor het realiseren van een professionaliseringsslag. Er zijn 

nieuwe draaiboeken ontwikkeld en er is meer structuur aangebracht in de samenwerking met het 

sportcentrum.  

Beoordeling accreditatiestandaard 1 luidt: voldoende 

2. Risicomanagementsysteem 

The Knickerbockers hanteert actief een zero-tolerance-beleid op drugsgebruik en rijden onder invloed. 

Er is een Huishoudelijk Reglement en er zijn voor evenementen draaiboeken die jaarlijks geëvalueerd 

en zo nodig aangepast worden.  

Voor het bestuur zal er met ingang van studiejaar 2017-2018 een algemeen draaiboek beschikbaar 

zijn.  

Beoordeling accreditatiestandaard 2 luidt: voldoende 

3. Monitoring 

Voor het nieuwelingenweekend worden draaiboeken en plannen gecontroleerd door de 

Adviescommissie Introductietijden. Incidenten worden in het bestuur aan de orde gesteld en er wordt 

actief gezocht naar structurele verbeteringen.  

Samenwerking met zowel het Sportcentrum als Reitdiepcommissie heeft in de afgelopen jaren vorm 

gekregen en bevordert wederzijds begrip.  
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De accreditatiecommissie adviseert om een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen binnen de 

vereniging, zodat klachten van leden onafhankelijk kunnen worden behandeld. Dit advies is in de 

Zelfreflectie opgenomen als aanbeveling aan het nieuwe bestuur.  

Beoordeling accreditatiestandaard 3 luidt: voldoende, maar de aanbeveling is om een 

vertrouwenscontactpersoon aan te stellen.  

4. Systematisch verbeterproces 

Naast het opzetten en evalueren van draaiboeken voor commissies en evenementen is er tot op heden 

geen sprake van een systematisch verbeterproces waarbij de mening van de leden gepeild wordt.  

In het gesprek met de accreditatiecommissie is gesproken over het houden van een jaarlijkse enquête 

onder de leden zodat het bestuur zicht krijgt of de beoogde verenigingscultuur overeenkomt met de 

beleefde verenigingscultuur.  

Beoordeling accreditatiestandaard 4 luidt: voldoende, mits een jaarlijkse enquête onder de leden 

wordt uitgevoerd.  

5. Effectieve organisatiestructuur 

The Knickerbockers is een groeiende vereniging met veel sportieve en sociale activiteiten voor de 

leden. In de afgelopen jaren is naar aanleiding van incidenten een verbeterslag gaande waarbij taken 

en verantwoordelijkheden van bestuur, commissies en leden worden beschreven en het bestuur zich 

bewust is (geworden) van de impact van incidenten, zowel voor de vereniging zelf als voor de 

maatschappij.  

Beoordeling accreditatiestandaard 5 luidt: voldoende 

 

Eindoordeel van de accreditatiecommissie  

De Accreditatiecommissie heeft op grond van het verslag en het eerder gevoerde gesprek met het 

bestuur van The Knickerbockers het voorgenomen besluit genomen om de Colleges van Bestuur van 

de RUG en de HG te adviseren om de vereniging voor de komende drie jaar te accrediteren.  

Daarbij zullen de volgende aanbevelingen aan de Colleges van Bestuur worden gegeven: 

- Jaarlijks contact houden met de vereniging over het verloop van het IT; 

- Contact houden met het Sportcentrum over de samenwerking met The Knickerbockers; 

- In het huidige studiejaar nagaan of de in de KZ genoemde voornemens tot het houden van een 

anonieme enquête onder de leden en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon in 

2018-2019 worden uitgevoerd. 

 


