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Geachte collegae, geachte belanghebbende(n),
Het is de missie van Lijst Student Erkend (STERK) om studenten zo goed als mogelijk te
vertegenwoordigen en hun belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Lijst STERK heeft als
doel de breedste studentenbelangen vereniging van Groningen te zijn met impact op zowel de
Rijksuniversiteit Groningen als de Hanzehogeschool Groningen. Onderwijsinstellingen
produceren kennis en dragen die over. Het is daarom van belang dat de student de vrijheid krijgt
om zichzelf naar eigen inzichten te ontplooien. Kennisoverdracht speelt hier een sleutelrol in,
maar onderwijs is meer dan louter kennisoverdracht, zelfontplooiing, verantwoordelijkheid, en
kritisch leren denken zijn hierin ook essentiële kaders.
Gezien de meeste besprekingen van de raad en de fractie achter gesloten deuren plaatsvinden, is
het niet altijd duidelijk wat de actuele gang van zaken is. Middels deze brief probeert Lijst
STERK de werkzaamheden van de raad en haar fractie in de afgelopen cyclus te verduidelijken.
Hanzehogeschool Groningen op weg naar Rookvrij
De overlegvergadering d.d. 4 februari 2019 heeft verschillende belangrijke beleidsstukken
voorbij zien komen. In het bijzonder is er wederom weer gesproken over een bekend thema;
Hanzehogeschool Groningen op weg naar rookvrij. T
 ijdens de overlegvergadering van 19
november is er in de HMR een staking der stemmen ontstaan vanwege grote onenigheid tussen
de verschillende HMR-leden. Naar aanleiding van de staking is er op 3 december opnieuw
gestemd over de notitie, maar kon op weinig steun rekenen vanuit de raad. Lijst STERK heeft
samen met een kleine meerderheid het voorstel afgeblazen met als onderbouwing dat het plan te
ambitieus was binnen het huidig tijdsbestek. Daarnaast kan Lijst STERK zich niet vinden in een
absoluut verbod, en wilde bij voorkeur de mogelijkheden tot een middenweg verkennen.
Tijdens de reservemaandag van 7 januari heeft de stafdirecteur van Facilitair Bedrijf met de
HMR van gedachten gewisseld en samen met de raad een poging gedaan om tot een consensus
te komen. Naar aanleiding van dit gesprek is een nieuwe versie aangeleverd, waarin roken vanaf
ingang van het nieuwe collegejaar meer buiten zicht wordt geplaatst. Dat wil zeggen dat de
directe omgeving rondom gebouwen in zekere zin rookvrij zullen worden, maar er wel speciale
gedoogplekken aangewezen worden. Op deze manier hoeven niet-rokers geen overlast ervaren
van rokers, maar krijgen de rokers nog wel de kans een sigaret op te steken. Na een jaar zal het
nieuwe rookbeleid geëvalueerd worden. Lijst STERK kan zich in deze compromis vinden en
heeft met het nieuwe rookbeleid ingestemd.
Expertmeeting
In het kader van Groningen International City of Talent heeft het College van Bestuur in
samenwerking met ESN, HSV en Lijst STERK een expertmeeting opgezet, om stil te staan bij de
manier waarop Groningen als gemeenschap internationale studenten welkom heet. De
expertmeeting heeft op vrijdag 18 januari plaatsgevonden en gaf verschillende
studentenorganisaties de kans om samen van gedachten te wisselen over de obstakels waar
internationale studenten tegenaan lopen en hoe deze op te lossen zijn. Verschillende thema’s die
naar voren gekomen zijn waren onder andere onderwijskwaliteit, huisvesting voor
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internationale studenten en de segregatie van internationale studenten ten opzichte van de
nederlandse studenten. Lijst STERK hoopt dat de sessie uitkomsten biedt voor de
onderwijsinstellingen en de stad Groningen om de problematiek rondom internationale
studenten aan te pakken; de situatie van de afgelopen jaren heeft zeker geen goede indruk achter
gelaten en daar moet wat aan gedaan worden.
Green Ambassador Day
Dinsdag 29 januari jl. heeft de Green Ambassador Day 2019 plaatsgevonden in de Hanze
Honours Community Center. Tijdens deze sessie kregen minorstudenten van verschillende
studierichtingen de kans om hun eindresultaten met betrekking tot een Rookvrije Generatie te
presenteren aan o.a. Paul van der Wijk, bestuurslid College van Bestuur. Ook de fractie van Lijst
STERK was aanwezig bij de presentaties. Van der Wijk vertelde in zijn speech dat het de ambitie
van de Hanzehogeschool Groningen is om in samenwerking met anderen te werken naar een
rookvrije werk- en leeromgeving voor iedereen. De verschillende presentaties van de studenten
werden breder getrokken dan alleen de Hanze als doelgroep. Tijdens de sessie kwamen veel
interessante ideeën voorbij die een bijdrage kunnen leveren om naar een rookvrije generatie te
werken.
Housefest?!
Woensdag 30 januari jl. is er vanuit een aantal studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
een evenement georganiseerd over studentenhuisvesting en de problemen daaromheen. In
samenwerking met de Hanze, de gemeente Groningen en Assen, verscheidene
woningcorporaties en studentenpartijen is er de ruimte gecreeërd om met elkaar in gesprek te
gaan over het woningprobleem, waarin studenten ook de ruimte kregen vragen te stellen of
oplossingen te opperen. De HSV, GSb en Lijst STERK waren ook aanwezig bij dit evenement. In
het begin was het de bedoeling dat er een debat zou plaatsvinden tussen de Gemeente
Groningen, Hanzehogeschool Groningen, HSV en Lijst STERK. Uiteindelijk is het gesprek meer
uitgelopen op een gesprek tussen de Hanze en verschillende woningcorporaties om te kijken hoe
bepaalde problemen omtrent studentenhuisvesting opgelost zouden kunnen worden. Een
suggestie die tijdens het evenement naar boven kwam was het idee om de Gemeente Assen te
betrekken bij de bovengenoemde huisvesting.
Notitie studentassessor
Tijdens de reservemaandag van 21 januari hebben Lijst STERK en de HSV allebei hun ideeën
gepresenteerd voor de implementatie van een studentassessor binnen de Hanzehogeschool
Groningen. De studentassessor is een adviserend lid binnen het bestuur van een school en/of
binnen het College van Bestuur. De studentassessor heeft geen stemrecht binnen
besluitvorming, maar kan wel adviezen uitbrengen, en met de juiste argumentatie het bestuur
overtuigen. Door veel in contact te staan met de studenten kan de studentassessor op de juiste
manier de belangen van de studenten behartigen in het besluitvormingsproces. Momenteel zijn
Lijst STERK en de HSV druk bezig met de krachten te bundelen om gezamenlijk vanuit de
studentgeleding een beleidsnotitie neer te zetten en te beroepen op het initiatiefrecht. De
voortgang van deze samenwerking zal in toekomstige updates duidelijk worden gemaakt.
Lijst STERK zoekt nieuwe fractie
Lijst STERK is op zoek naar een fractie voor collegejaar 2019/2020! Lijst STERK is op zoek naar
studenten die maatschappelijk betrokken zijn en wat willen betekenen voor hun medestudent
tijdens en naast hun studie. Daarvoor in de plaats biedt Lijst STERK studenten een breed
netwerk en een mogelijkheid om zo’n 30.000 studenten te vertegenwoordigen op de
Hanzehogeschool. Naast dat een jaar raadswerk een goede CV-boost geeft en studenten op een
unieke manier betrekt bij een organisatie dat tienduizenden studenten klaarstoomt voor het
werkveld, worden raadsleden goed ondersteund in hun werk. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met b.abeling@lijststerk.nl. Voor sollicitaties of vragen over de procedure kan er
contact opgenomen worden met sollicitaties@lijststerk.nl.
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Nationale onderwijsstaking
Op 15 maart 2019 staat er een nationale onderwijsstaking gepland. Bijzonder aan deze
onderwijsstaking is, is dat het voor en door de gehele onderwijssector wordt georganiseerd en
daarmee direct de eerste keer dat het gehele onderwijs staakt. De verschillende vakbonden zien
een structureel geld tekort in de onderwijssector, wat vervolgens allemaal problemen
veroorzaakt binnen de momenteel overbelaste sector. Ondanks dat de Hanzehogeschool
Groningen heeft aangekondigd de staking niet te steunen en stakend personeel geen salaris
ontvangt, is het belangrijk om solidair te staan en te strijden voor beter onderwijs. Om die reden
zal Lijst STERK deelnemen aan aan de Nationale Onderwijsstaking op het Malieveld te Den
Haag.
-Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Namens de fractie der Lijst Student Erkend,
Bernd Abeling
Fractievoorzitter ’18-‘19
Hogeschool Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool
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