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De afgelopen tijd heeft de Hanzestudentenbelangen vereniging (HSV) haar plannen voor komend
studiejaar op papier gezet. De HSV is de oudste en de meest ambitieuze studentenvertegenwoordiger voor
studenten van de Hanzehogeschool Groningen Wij zorgen ervoor dat de stem van de Hanze student wordt
vertolkt op het allerhoogste niveau. Wij toetsen het college van bestuur op nieuw beleid en spreken haar
aan op beleid dat faalt of waar de studenten last van hebben.
Dit is het achttiende jaar dat de HSV zich inzet voor de studenten van de Hanzehogeschool. Wij vinden het
belangrijk dat onderwijs samen wordt gemaakt en de student hierin de centrale rol speelt. In het verleden
heeft de HSV hard gewerkt aan studentenwelzijn, digitalisering en studiefaciliteiten. De afgelopen jaren
hebben wij daardoor studentpsychologen kunnen toevoegen aan het aanbod van de Hanze. We hebben
het beschikbaar stellen van hoorcolleges willen bevorderen en hebben afspraken gemaakt om meer
studieplekken te creëren in de gebouwen van de Hanze en binnenkort ook in de binnenstad. Daarnaast
start komend studiejaar een pilot flexstuderen. Een thema waar de HSV zich al jaren hard voor maakt. Het
onderwijs is altijd onderhevig aan verandering, dat hebben wij afgelopen jaar meer dan ooit gemerkt.
De Hanzehogeschool is om het moment van schrijven al ruim een jaar gesloten voor haar studenten. Er
groeit een generatie studenten op die hun klasgenoten amper kennen en het studentenleven zoals
Groningen dat kan bieden. Nog nooit hebben kunnen proeven. Ook vereniging bestuurders ervaren
hiervan de ongemakken. Deze verenigingen moesten binnen no-time overschakelen op online activiteiten.
Velen slagen hierin, maar de belangstelling om deel te nemen of om actief te worden neemt af.
Naast alle kritiek, zien wij door de Coronacrisis heen ook kansen voor het online aanbieden van onderwijs.
We hebben een jaar lang kunnen leren van dit online onderwijs en de balans opmaken en afwegen met de
vraag “wat werkt wel, maar wat werkt vooral ook niet”.
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In dit stuk nemen we je mee langs onze tien thema’s voor komend jaar. De HSV gelooft dat ze op de juiste
weg is en hecht veel waarde aan consistent beleid.

Namens de gehele kandidaatsfractie der Hanze studentenbelangen vereniging 2021
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Timon van Engen, lijsttrekker
Jouw studietijd, onze prioriteit. Stem HSV!
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De Hanzehogeschool na tijden van Corona
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Na een lange periode vol ellende, en een thuis isolement. Kunnen we langzamerhand terug naar het
normaal, ook in het onderwijs. In deze lastige tijd hebben wij veel dingen geleerd, zoals het grote belang
van sociaal contact en dat digitaal onderwijs niet van gelijk niveau is als fysiek onderwijs. Maar in deze
periode waren er opeens ook heel snel dingen bereikt waar wij als student al jaren om vragen. Neem het
opnemen van alle hoorcolleges, voldoende studie plekken voor studenten van de Hanzehogeschool. En
werd er opeens meer rekening gehouden met mensen die moeite hadden met hun studie.
Deze lessen zijn waardevol en moeten niet zomaar aan de kant geschoven worden. Deze geleerde lessen
moeten voort gezet worden. Maar het belangrijkste is terug naar fysiek onderwijs op een kwalitatief hoge
manier. Zodat de student weer goed in zijn vel kan zitten en het onderwijs weer van kwaliteit is.
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Hanze open up

Hoorcolleges opnemen

Een van de lessen die de Hanzehogeschool het afgelopen jaar heeft geleerd, is dat het online onderwijs
goed mogelijk is! De HSV is altijd een groot fan geweest van het opnemen en online terug kunnen kijken
van hoorcolleges. Belangrijke informatie die wordt gedeeld voor het tentamen, is nu online te vinden met
de tekst en uitleg van de docent.
Het terug kunnen kijken van deze hoorcolleges ziet de HSV als vooruitgang. Toch moet men oppassen
voor een aantal valkuilen. De HSV is van mening dat het online onderwijs nooit het traditionele onderwijs,
zoals wij dat allen kenden, mag gaan vervangen. Er klinkt een geluid dat stelt dat hogescholen het online
onderwijs willen gebruiken als bezuiniging op het traditionele onderwijs, dit kan en mag niet gebeuren!
De HSV is van mening dat het opnemen van hoorcolleges een goede en waardevolle aanvulling is op het
traditionele en fysieke onderwijs. Wij zien daarom graag, dat alle hoorcolleges worden opgenomen en
terug te zien zijn op Blackboard.

Zo kunnen hoorcolleges voor iedereen altijd en overal bijdragen aan flexibel
onderwijs op maat!
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Meer studieplekken

Op de campus en in de binnenstad hebben we de afgelopen twee jaar afspraken gemaakt over een forse
toename van het aantal studieplekken. Het afgelopen jaar is dat voor een deel -versneld- uitgezet. Door
de Corona crisis was er op heel korte termijn behoefte aan heel veel extra studieplekken. De HSV pleit
ervoor om de hoeveelheid studieplekken die nu zijn gerealiseerd, vast te houden voor de komende jaren.
Zo kunnen studenten flexibel studeren in heel Groningen, ook tijdens de tentamenweken.

HSV staat voor hoorcolleges die voor iedereen altijd en overal beschikbaar zijn en
bijdragen aan flexibel onderwijs op maat.
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Niet alle studenten die als eerstejaars aan een studie beginnen ronden diezelfde studie af. Veel van ons
komen er tijdens de studie achter dat we toch een verkeerde keuze hebben gemaakt. Ieder jaar stoppen
honderden Hanzestudenten met hun studie. De een vertrekt naar een universiteit, een ander naar het mbo
en weer iemand ander kiest wel dan niet aan de Hanze voor een andere hbo-opleiding. Te vaak komt het
voor dat studenten die niet hun hele opleiding, maar wel een deel, hebben afgerond met lege handen
vertrekken. Daarom willen wij toewerken naar een situatie waarin je altijd iets overhoudt aan de
studiepunten die je wel hebt behaald. Dit kan in verschillende vormen. Bijvoorbeeld door deelcertificaten
of aantekeningen op een later diploma. Daarnaast willen wij dat het mogelijk wordt om vanuit een hbobacheloropleiding credits mee te nemen naar een aangrenzende mbo-opleiding en een Associate Degree.
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Studie-stoppers niet weg met lege handen

Door meer te doen voor studenten die hun studie om welke reden dan ook
vroegtijdig beëindigen werken we aan een situatie waarin student zijn meer is dan
alleen studeren.

Pagina | 4

Flexibel studeren
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Het studielandschap van tegenwoordig bevat veel brede studies. Je leert over communicatie en business,
over lesgeven en sport, over cultuur, marketing en design. Aangezien elke student met een ander niveau
binnenkomt is het waardevol om hierop in te spelen. Iemand die al meer van business afweet, heeft
misschien behoefte aan een verdiepende keuze module over communicatie. De afgelopen jaren zijn we
hier al druk mee bezig geweest. De Hanze is op dit moment bezig met een plan om zoveel mogelijk vakken
te gaan crediteren in blokken van vijf studiepunten. Op die manier wordt het makkelijker gemaakt om extra
vakken van andere opleidingen te volgen en om vakken uit je eigen curriculum hiermee uit te wisselen. Wij
zorgen ervoor dat het op termijn mogelijk wordt om vakken van andere studies te kunnen volgen.
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Op deze manier maken we het mogelijk om vorm te geven aan je eigen opleiding
in de richting van flexibel onderwijs op maat.
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Vormgeven aan je eigen opleiding

Een rooster dat jouw agenda volgt

Voor het leenstelsel hadden studenten een minder hoge financiële drempel om te gaan studeren.
Tegenwoordig is het tegendeel eerder waar. Toch lijkt het in het hoger onderwijs nog weleens te worden
vergeten dat verreweg de meeste studenten op een dag meer te doen hebben dan alleen studeren. Bijna
alle studenten hebben tegenwoordig een bijbaan om de studie en het levensonderhoud te kunnen betalen.
De Hanzehogeschool mag niet van jou als student verwachten dat je je werk op stel en sprong aan de kant
schuift voor school. Het idee dat studenten de hele week vrij kunnen houden voor colleges is onrealistisch
en destructief. Door aan stabiele en constante roosters vast te houden kunnen bijkomende stress en andere
moeilijkheden worden voorkomen. Daarnaast wil de HSV dat onderzocht wordt of gewerkt kan worden in
blokken waarin studenten kunnen kiezen voor werkcolleges in bepaalde dagdelen.

Met een rooster dat voortaan jouw agenda volgt in plaats van omgekeerd houden
we er rekening mee dat student zijn meer is dan alleen studeren.
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Flexstuderen

De afgelopen jaren hebben wij hard gevochten voor een systeem waarin studenten die niet nominaal
kunnen studeren mogen gaan betalen per studiepunt. Sommige studenten kunnen en willen gewoon
nominaal studeren, maar anderen kunnen dit niet door bijvoorbeeld ouderschap, mantelzorg of een heel
andere reden. Weer anderen willen dat niet omdat ze ervoor kiezen een bestuursjaar te doen of te
ondernemen. Binnenkort wordt het mogelijk voor deze studenten om niet meer te betalen dan nodig voor
het onderwijs dat ze wel volgen. We hebben met de Hanze afgesproken om flexstuderen mogelijk te
maken. Het komende jaar zullen wij erop toezien dat dit ook daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt en
beschikbaar komt voor studenten.
De Hanzehogeschool gaat de komende jaren een pilot draaien met een aantal opleidingen die flexstuderen
aanbieden. De HSV controleert de Hanzehogeschool bij de uitvoer van deze plannen en stuurt, waar nodig,
bij op het beleid. Het is belangrijk voor studenten dat zij, ondanks de mooie gedachte. Niet onbedoeld het
onderspit gaan delven. Mocht blijken dat deze pilot een succes is. Dan stuurt de HSV aan op het
onderzoeken van schaalvergroting en de mogelijkheden om naast nominaal, deeltijd ook flex te kunnen
studeren voor elke opleiding.

Flexstuderen is een belangrijk onderdeel van onze inzet op flexibel onderwijs op
maat.
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Bestuur en medezeggenschap
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Stimuleren van bestuurders en medezeggenschap

Al sinds enkele jaren ziet de HSV een dalende trend in het aantal actieve studenten. Dit valt de HSV op
zowel binnen, als buiten de Hanzehogeschool. Ontwikkelingen zoals het invoeren van het leenstelstel, een
steeds groter rendement denken binnen het hoger onderwijs en ook zeker de Coronacrisis. Spelen allemaal
een grote rol in de afname van het aantal actieve studenten. De HSV ziet dat besturen steeds meer moeite
hebben met het vinden van actieve leden en opvolgers voor hun vereniging. tegelijkertijd, ziet de HSV dat
ook de medezeggenschapsraden meer en meer moeite hebben met het vinden van nieuwe leden en
opvolgers voor in de hogeschoolraad, instituut raad of in opleidings- en examencommissies.
De HSV ziet dit als een grote achteruitgang voor de Hanzehogeschool. De keuze voor onze Groningse
hogeschool kent meer argumenten dan enkel het onderwijsaanbod en haar kwaliteit. Een veelgenoemd
argument om te studeren in Groningen, is het bruisende stads en verenigingsleven.
De HSV is daarom van mening dat de Hanzehogeschool er meer aan moet doen om actieve studenten de
kans te bieden om een bestuursjaar of MR-jaar te gaan doen. Ook als dit ten koste gaat van het
zogenaamde studie rendement.

De HSV vindt dat studeren meer is dan alleen leren, het moet gaan om
studentsucces, niet om studiesucces!
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De student gehoord?

In de afgelopen jaren is door studenten ervaren dat er niet altijd geluisterd wordt naar studenten binnen
de Hanzehogeschool. Wij merken dat de Hanzehogeschool de laatste jaren steeds meer vraagt naar de
mening van studenten, maar ze lijken er niet veel mee te doen. Wij maken ons zorgen over de mate waarin
de aangekaarte problematiek daadwerkelijk wordt meegenomen in het proces. Studenten hebben de
ervaring dat hetgeen zij delen met de opleiding, niet genoeg zichtbaar wordt meegenomen door het
management, terwijl studenten het beste zicht hebben op hoe het onderwijs ontvangen wordt en aan de
kwaliteit zoals het op papier staat wordt voldaan. Het is niet helemaal eerlijk, studenten blijven namelijk
een flinke som geld betalen voor het onderwijs. Wij merken dat het per opleiding wel verschilt, maar dat
het Hanze breed nog verder aangescherpt kan worden. Daarom willen wij in gesprek met het college van
bestuur om deze verbeterpunten in kaart te brengen. Ook gaan wij in gesprek met andere
medezeggenschapsraden in het land, zodat wij wijzer kunnen worden om dit belangrijke probleem aan te
pakken.

Zo creëert de HSV zichtbare impact op het onderwijs dat jou zo dierbaar is.
175
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Mentaal welbevinden

Steeds meer studenten krijgen te maken met stress, depressie en eenzaamheid. Die ontwikkeling bestond
helaas al voor de Coronamaatregelen en die zal eerder versterkt dan geremd worden door de huidige
situatie. Op initiatief van de HSV zijn er sinds dit jaar studentpsychologen beschikbaar voor alle
Hanzestudenten die kampen met mentale klachten gerelateerd aan hun studie. Het is ons doel om de
drempel die studenten nu ervaren, ofwel zelfuitsluiting ofwel het wegverwijzen van de studentpsycholoog,
richting deze studentpsychologen zo simpel mogelijk te maken en daarnaast een breed aanbod aan
ondersteuning voor studenten te creëren. In het nieuwe Hanze Support Center wordt hier volop op ingezet.
Zonder af te zien van bovenstaande maatregelen, zet de HSV nu vooral in op de zichtbaarheid van deze
aangeboden hulp voor studenten. Het vinden van en de stap zetten naar dit Hanze Support Center moet
kleiner en makkelijker gemaakt worden. De communicatie hierover van de Hanzehogeschool naar de
studenten speelt daarin de voornaamste factor. De voorlichting van studenten en docenten door de
Hanzehogeschool over de mogelijkheden van aanwezige hulpmiddelen is hierbij essentieel.

Wij blijven ons inzetten op die ondersteuning voor Hanzestudenten omdat student
zijn meer is dan alleen studeren.
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