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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.  

Voorzieningenbeleid HG-studentenorganisaties 
De overlegvergadering d.d. 17 december 2018 heeft verschillende belangrijke beleidsstukken          
voorbij zien komen. In het bijzonder is er gesproken over het voorzieningenbeleid ten behoeve              
HG-studentenorganisaties vanuit de Stichting Studenten Activiteiten (SSA) en afdeling         
Studentzaken (SZ). Het voorgenomen besluit van het College van Bestuur (CvB) was om het              
oude voorzieningenbeleid te vervangen met een nieuw, meer up-to-date document. Het verschil            
ten opzichte van zijn voorganger is dat het nieuwe voorzieningenbeleid harde eisen stelt in plaats               
van richtlijnen. Dit wil zeggen dat voorgaande criteria vanaf heden als bindende afspraken             
beschouwd kunnen worden. In de gesprekken voorafgaande de stemming zijn er gesprekken            
geweest met de stafdirecteur van Facilitair Bedrijf (FB) over onder andere de combi-kantoren             
(kantoren die meerdere verenigingen onderbrengen) en zaken zoals de luchtkwaliteit van           
kantoren op het Wiebengacomplex. De raad heeft het voorzieningenbeleid goed ontvangen en            
aangenomen. Voor vragen inzake het voorzieningenbeleid wordt geadviseerd contact op te           
nemen met de SSA.  
Parkeerbeleid 
Vanwege de verscheidene verbouwingen op Zernike Campus is er een drastisch tekort aan             
parkeerplekken. Om die reden zijn de HSV en Lijst STERK uitgenodigd geweest om met de               
stafdirecteur van het FB in gesprek te gaan en te zoeken naar een geschikte oplossing. Een                
concrete oplossing moet nog volgen, maar de strekking was duidelijk: om mensen aan te              
moedigen niet de auto te pakken moet er gewerkt worden naar het aantrekkelijker maken van               
het pakken van de fiets of bus. Zoals het er nu naar uitziet is het tijdens de piekuren niet                   
aantrekkelijk om de overvolle bussen te betreden of te fietsen op de krappe fietspaden om en                
rond de campus. Om die reden heeft Lijst STERK geadviseerd om in te spelen op betere                
fietspaden in samenspraak met de gemeente en efficiënter gebruik te maken van roosters, zodat              
niet iedereen tegelijkertijd aanwezig hoeft te zijn.  
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Onderzoek Studieloopbaanbegeleiding 
Recentelijk is Lijst STERK begonnen aan een inventarisatie van ervaringen omtrent           
studieloopbaanbegeleiding. Sinds een paar jaren vervullen onderwerpen zoals studiestress en          
prestatiedruk een steeds grotere rol onder studenten. Ondanks dat SLB niet altijd het meest              
populaire vak is onder studenten, erkent Lijst STERK echter wel dat een goede vorm van               
studieloopbaanbegeleiding een essentiële rol speelt binnen de studiebeleving van studenten.          
Vooral onder eerstejaars studenten die een compleet nieuw leven inslaan is een houvast middels              
een studieloopbaanbegeleider essentieel.  

Hanzehogeschool Groningen op weg naar Rookvrij 
Naar aanleiding van de staking der stemmen op 19 november over het onderwerp             
Hanzehogeschool Groningen op weg naar Rookvrij is het onderwerp 3 december wederom            
weer op de agenda terecht gekomen. In de raad heerste onduidelijkheid over de absolute              
betekenis van een rookvrije Hanzehogeschool, maar kon zich wel vinden in een beleid van              
ontmoediging van roken en het reduceren van bestaande rookplekken. Lijst STERK ziet echter             
nog steeds geen meerwaarde in het vastzetten van de datum voor een rookvrije             
Hanzehogeschool op 1 januari 2020. Een absoluut rookverbod is lastig te handhaven en             
verplaatst het probleem naar een andere plek, wederzijds is het ook belachelijk dat niet-rokers              
last hebben van rooklucht rond ingangen van de Hanzehogeschool. Een 100% rookvrije school is              
een onmogelijke opgave, er kan beter gekeken worden naar een tussentijdse oplossing voor de              
transitiefase naar een rookvrije generatie. Het hoeft niet moeilijk te zijn om een middenweg te               
vinden waarin zowel rokers alsmede niet-rokers zich niet in een benadeelde positie voelen             
geplaatst. De fractie heeft om die reden tegen het voorstel gestemd en hoopt in januari de                
gesprekken te kunnen hervatten om zo tot een geschikte oplossing te kunnen komen.  

Interstedelijk Studenten Overleg 
Vrijdag 14 december jl. is Lijst STERK toegetreden tot het Interstedelijk Studenten Overleg             
(ISO) als officieel erkende lidorganisatie. Tijdens de Algemene Vergadering is onder andere het             
aspirant lidmaatschap van Lijst STERK besproken en geëvalueerd, waarna er gestemd is over de              
toelating van de organisatie tot volwaardig lidmaatschap. Lijst STERK is verheugd over het feit              
dat de organisatie vanaf nu deel uit kan maken van het netwerk van het ISO in samenwerking                 
met 35 andere lidorganisaties.  

Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene             
belangen van bijna 700.000 studenten aan universiteiten en hogescholen en staat in direct             
contact met onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW),            
politieke partijen en hoger onderwijsinstellingen.  

-- 

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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