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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 studentenbelangenvereniging 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 hierin een sleutelrol,
maar onderwijs is meer dan louter kennisoverdracht; zelfontplooiing, verantwoordelijkheid, en
kritisch leren denken zijn ook essentiële kaders.
Binnen de Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) worden vertegenwoordigd door negen
studenten en negen personeelsleden. De raadsleden worden aangesteld op basis van verkiezingen,
waarna zij één tot twee jaar lang de belangen van hun doelgroep zo goed mogelijk bewerkstelligen.
Het collegejaar voor de raadsleden is opgedeeld in cycli, waarin iedere cyclus beleidstukken vanuit
het College van Bestuur (CvB) ter behandeling en/of instemming liggen. Zo’n dergelijke cyclus
heeft een gemiddelde duur van vier à vijf weken. Achtereenvolgend worden deze stukken intern
binnen de fracties behandeld, gevolgd door desbetreffende commissies, daarna binnen de gehele
raad en tot slot in de overlegvergadering met de HMR en het CvB. Bij dit overleg kan ook publiek
aanwezig zijn. Benieuwd naar een overlegvergadering? Neem dan gerust contact op via
info@lijststerk.nl.
Cyclus 1
De overlegvergadering d.d. 15 oktober 2018 stond voor het grootste gedeelte in het teken van de
aanmelddatum Social Work en de faciliteringsregeling opleidingscommissies.
Het voorgenomen besluit van het CvB was om de aanmelddatum van Social Work te vervroegen
naar 1 mei in lijn met andere hogescholen, om onder andere werkdruk voor personeel te
reduceren. Volgens het CvB zou de verwerking van aanmeldingen gedurende de zomervakantie
veel werk leveren voor personeel werkzaam binnen de Academie voor Sociale Studies. De fractie
van Lijst STERK begrijpt de intenties van het CvB, maar ontving het verzetten van de maximale
aanmelddatum voor Social Work van 1 september naar 1 mei niet als geschikte oplossing. De
fractie van Lijst STERK deelde met HSV de mening dat het voorstel zou kunnen leiden tot een
lagere instroom studenten, mede doordat studenten hierdoor overhaaste keuzes kunnen maken.
In het belang van de student heeft daarom de studentgeleding unaniem tegengestemd, waardoor
het voorstel geen meerderheid binnen de raad heeft weten te behalen. Dit heeft als resultaat dat
de uiterlijke aanmelddatum voor Social Work op 1 september blijft voor collegejaar 2019-2020.
Vanwege een wetswijziging vallen sinds kort opleidingscommissies (OC) ook onder de
medezeggenschap. Verwacht wordt dat dit gepaard gaat met een verhoogde werklast voor
personen actief binnen OCs. Het CvB heeft om die reden een voorstel gedaan om de verhoogde
werklast voor personeel en studenten te vergoeden. De studentgeleding was echter van mening
dat de verhoging van dispensatiegeld niet in lijn lag met de verhoging van de werklasten. Vanwege
onenigheden over de facilitering heeft het CvB voorgesteld zo snel mogelijk een aangepast voorstel
aan de raad te presenteren.
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Cyclus 2
De overlegvergadering d.d. 19 november 2018 stond voor het grootste gedeelte in teken van
Hanzehogeschool Groningen op weg naar Rookvrij.
Afgelopen overlegvergadering is er veel aandacht besteed aan het besluit Hanzehogeschool op
weg naar Rookvrij. Uit verhalen van zowel personeels- als studentengeleding is gebleken dat het
voorgenomen besluit van het CvB grote verdeeldheid creëerde binnen de raad. Een groot gedeelte
van de raad was er van overtuigd dat de streefdatum om de Hanzehogeschool Groningen vanaf 1
januari 2020 volledig rookvrij te maken te ambitieus was en als niet haalbaar beschouwd werd,
en wilden daarom enkel instemmen met het voorstel om rookzones buiten het zicht te plaatsen.
Het CvB heeft meerdere voorstellen en toezeggingen gedaan om tegemoet te komen aan de wens
van de raad, maar was niet van plan de streefdatum van 1 januari 2020 te schrappen. Na een korte
schorsing heeft de fractie van Lijst STERK zich onthouden van stemmen, met de wens de
gesprekken over Hanzehogeschool op weg naar Rookvrij op een later moment te hervatten, zodat
duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden. Lijst STERK steunt de ambitie om te werken naar
een rookvrije generatie, maar kon zich niet vinden in de voorgenomen streefdatum. Het is
realistischer om in eerste instantie te anticiperen
-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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