Datum; 15-12-16
Betreft; Eerste Leeuwarder Studententop Terugkoppeling
Geachte deelnemers en geïnteresseerden,
Op 8 juni 2016 vond de ‘Eerste Leeuwarder Studententop plaats in de Kanselarij te Leeuwarden. Het
IBOS kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. Graag neem ik u mee langs de gevonden problemen,
oplossingen en ideeën.
Tijdens deze top zijn studenten en mensen die betrokken zijn bij het onderwijs in gesprek gegaan over
het verbeteren van Leeuwarden als studentenstad. In vier groepen ging men uiteen om te praten over
verschillende thema’s:
1. Introductieweken van Hogescholen, Studentenverenigingen en LEIP!
2. Genereren van grotere studentenverenigingen (groei ledenaantal)
3. Studeerbaarheid van de stad vergroten
4. Academisch klimaat
Alle groepen hebben verslag uitgebracht tijdens de studententop. Ook zijn er notulen gemaakt van elke
groep. Een korte samenvatting per groep:
Introductieweken van Hogescholen, Studentenverenigingen en LEIP!
1. Er moet een introductieweek bestuur komen. Dit bestuur coördineert huidige evenementen en
zet een integrale introductieweek op voor heel Leeuwarden.
1. Uit elke Studentenvereniging 1 bestuurslid, (ook studieverenigingen?)
2. Een onafhankelijke voorzitter die deel uitmaakt van het IBOS.
2. Centrale aanpak van de introductieweek voor alle opleidingen.
1. Samenwerken met studieverenigingen om een leuke week in Leeuwarden te
organiseren.
2. Lobby bij hogescholen, binnen de hogescholen heerst verdeeldheid over wanneer en
hoe er een introductie moet gehouden worden. Er moet een rode draad komen waar
iedereen zich aan kan houden.
3. Introductieweek ook voor huidige studenten interessant maken.
Daarnaast zijn er uit deze groep een aantal andere adviezen gekomen:
1. Overlegorgaan voor studieverenigingen om ook samenwerking tussen deze partijen te
bevorderen. Ook elkaar sterk maken.
2. Langetermijndenken, kunnen nu niets doen voor aankomend LEIP maar wel het jaar daarna.
Genereren van grotere studentenverenigingen (groei ledenaantal).
Deze groep heeft een probleem / oplossing structuur gebruikt.
1. Docenten zijn vaak negatief over Studenten- en Studieverenigingen
Oplossing à Docentendag organiseren (in vorm van studententop bijvoorbeeld)
2. Hosts (begeleiders LEIP) zijn vaak negatief over Studenten- en Studieverenigingen
Oplossing àHost borrel organiseren om ook niet leden enthousiast te maken.
3. Aankomend eerstejaars studenten zijn niet bekend met Studenten- en Studieverenigingen.
Kennen alleen het beeld van ’Feuten’
Oplossing à Studenten willen eerst alles ‘op de rit’ krijgen. Daarom nog een keer in het jaar
kennis laten maken met verenigingen.

4. Rivaliteit tussen Studenten- en Studieverenigingen, samen in overleg gaan.
Oplossing à Rivaliteit is niet nodig en draagt niet bij aan eigen ledenaantal en ook niet aan het
studentenklimaat in Leeuwarden. Daarom beoogt iedereen betere samenwerking.
Studeerbaarheid van de stad vergroten
1. De versobering van lespakketten tegengaan
2. Gelijkheid
3. Motiveren van maatschappelijke betrokkenheid
1. Mensen in contact laten komen met elkaar.
2. Minder bureaucratie
4. Informatieverstrekking over studenten- en studieverenigingen verbeteren naar niet leden.
1. Meeloopdag organiseren met een vereniging
2. Reclame maken voor het lidmaatschap à www.lidwordeninleeuwarden.nl
3. Docenten goed informeren over verenigingen
Bevorderen van het academisch klimaat in Leeuwarden
1. Openen van het academische jaar met hogeschool leiding en studenten- en studieverenigingen
in bijvoorbeeld de Bonifatiuskerk.
2. Studentenverenigingen en studieverenigingen moeten nauwer gaan samenwerken en de
belangrijkste organen worden voor studenten activiteiten.
3. Studieverenigingen moeten zich meer richten op activiteiten voor school; excursies gastcolleges,
conferenties etc.
4. De introductieweek integraal aanpakken
5. Meer plek voor studeren promoten (Tresoar en Blokhuispoort) (Beursgebouw in de toekomst?)
6. Sluitingstijden moeten verruimd worden voor alle horeca, niet om 3 uur en al helemaal niet om 1
uur. (Nieuwe plan gemeente wordt sterk afgekeurd)
7. Er moet meer overleg gepleegd worden met Studenten- en Studieverenigingen, samen met
externe partijen/stakeholders.

En nu over tot actie.
Na de studententop is er al veel werk verzet en is men aan de slag gegaan met de adviezen van de
studententop. Ik som voor u op waar het IBOS inmiddels mee bezig is of waar wij in de nabije toekomst
mee gaan starten.
• Website ter promotie van Leeuwarder verenigingen.
Het IBOS is bezig met het ontwikkelen van www.lidwordeninleeuwarden.nl hier worden in eerste
plaats de studentenverenigingen gepromoot. Ook is er ruimte voor een overzicht van
studieverenigingen.
• Overlegorgaan studieverenigingen
Er is inmiddels een rondgang gedaan langs de hogescholen daaruit is een overzicht gekomen
van alle studieverenigingen van Leeuwarden. De verenigingen van de NHL Hogeschool zijn
inmiddels twee keer bij elkaar gekomen. Zij gaan verder onder de naam Studieverenigingen
Overlegorgaan NHL (SO-NHL). De voorzitter van het SO-NHL wordt ook onderdeel van het
IBOS.
Met de andere studieverenigingen wordt in het komende schooljaar een overleg gepland
• Introductieweek bestuur
In september 2016 start het IBOS met een introductieweek bestuur. Elke studentenvereniging
lever 1 bestuurslid. Ook worden de studieverenigingen gevraagd om bestuursleden te leveren
(aantal nog niet bekend).
Het introductieweek bestuur gaat zich inzetten voor een verbetering van de huidige
introductieweek van heel Leeuwarden
Deze informatie zal onder andere worden verstrekt aan alle Studenten- en Studieverenigingen van
Leeuwarden alsmede aan; De CvB’s van de hogescholen, Campus Fryslân, Innovatiepact Fryslân, De
Kanselarij en Leeuwarden Studiestad.
Wilt u meer informatie of de aantekeningen van de groepen zien? Neem dan contact op met
voorzitter@ibosleeuwarden.com.
Indien u niet aanwezig was tijdens de studententop maar in de toekomst wel op de hoogte wilt blijven
over de ontwikkelingen. Of wilt u aanwezig zijn bij de volgende studententop? Stuur dan ook een mail
naar voorzitter@ibosleeuwarden.com dan houdt ik u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Ruark Kroon
Voorzitter@ibosleeuwarden.com
www.ibosleeuwarden.nl
+31 6 39 26 88 86

