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Samen sterk

Campussen herinrichten en studenten laten samenwerken

 Nieuwe studentenraad 
bulkt van ideeën

De pas verkozen voorzitter van de Studentenraad, 
Sarah Guldentops, staat te trappelen om het beleid van 
de Erasmushogeschool te laten voelen wat er leeft onder 
de studenten. “Als boegbeeld van de Studentenraad wil 
ik studenten een stem geven en hun problemen helpen 
oplossen.” 

In de Studentenraad zetelen 24 studen-
tenvertegenwoordigers: per departement 
of School of Arts worden elk jaar vier 
studenten – twee mannen en twee vrou-
wen – verkozen. Problemen en bezorgd-
heden die leven op de eigen campus 
nemen zij mee naar de maandelijkse 
vergadering. Zo kunnen alle studenten – 
via de Studentenraad – hun zegje doen 
over onderwijsprogramma’s, de examen-

regeling, wetenschappelijk onderzoek, 
huisvesting en sociaal beleid en zelfs de 
missie van de Erasmushogeschool. De 
adviezen die de Studenten raad op eigen 
initiatief uitbrengt, worden besproken 
in de andere raden van de Erasmus-
hogeschool, zoals de Raad van  Toezicht, 
Departementsraad en Stuvoraad 
( studentenvoorzieningen). 

Persoonlijke ontwikkeling
Sarah Guldentops, tweedejaarsstu-
dente Multimedia & Communicatie-
technologie, stelde zich kandidaat 
als voorzitter van de Studentenraad. 
Eind september werd ze verkozen. 
“ Studentenvertegenwoordigers beslissen 
mee over onderwijs- en studentgerichte 
zaken”, motiveert ze haar kandidatuur. 
“Als voorzitter zetel ik in de Raad van 
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Toezicht. In naam van alle studenten 
keur ik daar de strategische doelstellin-
gen, het strategisch meerjarenplan en 
de begroting van de Erasmushogeschool 
mee goed.” Een jaar lang deel uitmaken 
van de Studentenraad is bovendien een 
verrijkende ervaring. “Je leert de school 
veel beter kennen en doet ervaring op 
met organiseren, adviseren en in dialoog 
gaan met andere partijen. Ik wilde graag 
voorzitter worden om mezelf meer in 
het middelpunt te durven plaatsen. 
De voorzitter is het boegbeeld van de 
Studenten raad. Dat betekent dat ik af 
en toe de schijnwerpers moet opzoeken. 
Dat zit niet in mijn aard, dus ik ver-
wacht dat ik veel ga bijleren. Natuurlijk 
wil ik er als voorzitter vooral zijn voor de 
studenten. Mijn persoonlijke ontwikke-
ling is mooi meegenomen.”

Thuis op de campus
Een duidelijke missie heeft de kersverse 
voorzitter ook. “De nieuwe Studenten-

raad wil van de campussen aangename-
re plekken maken, waar studenten zich 
thuis voelen”, vertelt Sarah Guldentops. 
“De hogeschool voelt nu te ‘schools’ 
aan: studenten volgen er les en gaan 
weer naar huis. Wij willen de campussen 
zo inrichten dat studenten er blijven 
hangen, er aan projecten werken en 
samen activiteiten organiseren. Zo ver-
betert ook het contact tussen studenten. 
Dat is nodig, want de verschillende 
campussen en departementen komen 
nauwelijks met elkaar in aanraking. 
Dat kan beter. Studenten van Design & 
Technologie zouden bijvoorbeeld decors 
en attributen kunnen maken voor de 
studenten van het RITCS. Door samen 
projecten te bedenken en uit te werken, 
kunnen studenten de leerstof écht toe-
passen. Dat is goed voor hun cv en voor 
hun netwerk.”

Ludieke campagne
De Studentenraad meer bekendheid 

geven onder de brede studentenbe-
volking, dat is een andere belangrijke 
doelstelling van de nieuwe voorzitter. 
“Iedereen kent de studentenverenigin-
gen, omdat die studentikoze activiteiten 
en leuke feestjes organiseren”, stelt 
Sarah Guldentops. “Maar bijna niemand 
kent de Studentenraad. Dat is jammer, 
omdat wij echt belangrijk werk doen. 
Studenten moeten weten dat ze bij 
ons terechtkunnen als ze problemen 
ervaren binnen hun opleiding, met een 
vak dat niet goed wordt georganiseerd 
of een examen dat niet door de beugel 
kan. Daarom gaan we een ludieke 
promotiecampagne op poten zetten. 
Een ruimere bekendheid zal hopelijk 
ook meer studenten overtuigen om zich 
kandidaat te stellen voor de functie van 
studentenvertegenwoordiger. We zijn 
dan wel met schoolgerelateerde zaken 
bezig, maar we zijn allerminst saai. 
Alle studenten moeten weten wie hen 
vertegenwoordigt.” •




