Een kijk op samenwerking door de studentenraad AUHL

Goedemiddag iedereen,
Ik ben Laura Hegge. Afgelopen academiejaar heb ik me op verschillende vlakken ingezet
binnen de studentenraad van de UHasselt. De studentenraad bestaat uit een 25 à 30 tal
studenten die elk jaar verkozen worden door alle studenten van de UHasselt. Deze
studentenraad doet er alles aan om het op alle vlakken voor de student op de UHasselt zo
goed mogelijk te maken. De UHasselt houdt rekening met de mening van de student en heeft
gekozen voor een model waarin de studenten meebesturen. Stura-leden worden afgevaardigd
in alle raden en commissies waarin studentenaangelegenheden worden behandeld. De
studentenraad is dus niet alleen op de hoogte van alles wat er op de universiteit gebeurt,
maar we verdedigen ook op alle niveaus de rechten van de student. Op deze manier neemt
Stura actief deel aan het beleid van de universiteit.
Verder heb ik het voorzitterschap van de studentenraad van de AUHL opgenomen. Deze
studentenraad is een samenwerking tussen Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt en bestaat
uit vier studenten van elke instelling. Het is een uniek overleg- en ontmoetingsplatform om
ideeën en good practices rond organisatie van activiteiten en studentenvertegenwoordiging
uit te wisselen. We zetten ontmoetingsmomenten en gemeenschappelijke vormingsmomenten
op. Het is ook de schakel tussen het beleid van de AUHL en de studenten. Zo worden
studenten vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de
AUHL.
Zoals jullie horen zijn deze studentenraden een enorme opportuniteit voor ons, de studenten,
om ons te laten horen, om dingen te doen bewegen en veranderingen door te voeren. Toen ik
hierover hoorde, heb ik eigenlijk niet getwijfeld om me te engageren. Er zijn veel dingen
binnen een grote organisatie als een universiteit die kunnen verbeteren en daarom vind ik dat
je, als je de kans krijgt, deze moet grijpen. Daarnaast wist ik dat ik ook veel zou bijleren:
leren samenwerken met andere mensen, vergaderen, overleggen, ideeën en meningen
vormen, brainstormen, communiceren met studenten, docenten … Deze dingen doe ik graag.
Maar het is natuurlijk ook mooi meegenomen voor in de toekomst. Bedrijven zijn namelijk
niet alleen op zoek naar mensen die hun materie goed kennen, maar ook mensen die goed
kunnen samenwerken en een teamplayer zijn. Ik ben blij dat ik deze ervaring heb kunnen
opdoen en daarenboven veel nieuwe vrienden heb gemaakt.
Er wordt binnen de associatie op veel vlakken samengewerkt. Zo is de studentenraad van de
AUHL een eerste voorbeeld van samenwerking. Tweemaandelijks komen we samen om
thema's die ons allen aanbelangen te bespreken en zo een meerwaarde te bieden aan zowel

elkaar en de andere studenten, als aan de beleidsmakers op een hoger niveau. Bijvoorbeeld
alles met betrekking tot de stad Hasselt is een gemeenschappelijk thema. Meer betaalbare
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Bedrijfseconomische wetenschappen van de UHasselt naar het centrum van Hasselt in het
vooruitzicht. Meer studenten zullen hier een kot willen en de prijzen zullen stijgen.
Onderhandelingen met de kotbazen en de stad Hasselt zullen nodig zijn. Ook op het vlak van
mobiliteit zijn er verbeteringen mogelijk. Het tekort aan parkeerplekken zal iedereen wel
kennen ...
Daarnaast leren we van elkaar. We hebben een dag georganiseerd voor de twee volledige
studentenraden met een workshop over 'hoe vergaderen' en 'hoe communiceren' met
aansluitend een teambuildingsactiviteit. In mei zijn we zelfs internationaal gegaan en
organiseerden we een dag met Hogeschool Zuyd uit Maastricht om elkaars manier van
werken toe te lichten en ideeën te delen. Dit project wordt dit academiejaar zeker vervolgd.
Er is ondertussen al contact gelegd met de Universiteit van Maastricht.
Een werkgroep waarin studenten participeren is de werkgroep internationalisering. Het
spreekt voor zich dat internationaliseren niet mogelijk is zonder samen te werken met
instellingen van andere landen. Een buitenlandse ervaring zoals erasmus of een stage in het
buitenland is iets uniek waar je als student heel veel uit leert. Ook het omgekeerde, namelijk
buitenlandse studenten die in Hasselt of Diepenbeek komen studeren, is heel verrijkend voor
Vlaamse studenten. De ‘Wereldavond’ is een avond waarop buitenlandse studenten hun
cultuur in de kijker kunnen zetten. Dit was weer een groot succes. De Stura heeft op deze
avond geholpen. En ik kan zeggen: een samenkomst met mensen van zoveel verschillende
culturen is inderdaad indrukwekkend om te zien.
Natuurlijk zijn de studentenvertegenwoordigers en studentenraden er voor de studenten.
Maar er zijn vanzelfsprekend nog vele andere initiatieven speciaal voor studenten die de AUHL
ondersteunt. Vandaag zou ik jullie graag laten ontdekken welke initiatieven de AUHL in
samenwerking met de PXL en UHasselt heeft verwezenlijkt of nog volop mee bezig is. En dit
specifiek voor studenten, om het studeren gemakkelijker en de studietijd aangenamer te
maken, zodat wij nog beter kunnen studeren. Want: "teamwork makes the dream work",
"samen kun je meer dan alleen", om het compleet te maken: "hoe meer zielen hoe meer
vreugde" en om nog een stap verder te gaan: "sharing is caring".
Als voorzitter ken ik deze initiatieven uiteraard. Maar ik ben benieuwd of de andere studenten
er ook weet van hebben en er ook effectief gebruik van maken. Daarom ga ik me "van de
domme houden" en op ontdekking door de UHasselt en de PXL! Komen jullie mee?
FILMPJE

Amai, ik geloof dat ik daarjuist wel veel amai heb gezegd. Maar ik ben dan ook onder de
indruk van al deze mooie initiatieven! Of was het van de heren van de volleybal …?
De studenten die ik heb geïnterviewd, kunnen al studeren, maar persoonlijk vind ik het heel
belangrijk dat iedereen diezelfde kansen krijgt om succesvol deel te nemen aan het hoger
onderwijs. Zo gaat er gelukkig steeds meer aandacht naar GON-begeleiding, wat geïntegreerd
onderwijs betekent. Deze begeleiding biedt ondersteuning voor jongeren met specifieke
onderwijsbehoeften. De begeleiding werkt vanuit ‘inclusief’ hoger onderwijs samen met de
studentenbegeleiding. Hierbij maakt de student volwaardig deel uit van de studentenpopulatie
via extra individuele ondersteuning.
Ook nieuwkomers moeten goede begeleiding krijgen om optimaal te kunnen integreren in ons
land en zo de sociale ongelijkheden te bestrijden. Onderwijs is een belangrijke schakel in dit
proces. Om een beter zicht te krijgen op de stroom van doelgroepstudenten, adviseert de
Vlor, de Vlaamse onderwijsraad, hoger onderwijs instellingen om deze studenten eenvormig
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diversiteitsbeleid voeren. De werkgroep rond diversiteit, ook een samenwerking tussen de
UHasselt en PXL georganiseerd door de AUHL, is hier volop mee bezig. Hier zit trouwens elk
jaar een student in om mee te denken.
We moeten blijven inzetten op deze samenwerkingen tussen mensen, groepen mensen zoals
studentenraden, instellingen, en dit zowel op Vlaams niveau als op internationaal niveau. Al
vanaf het secundair onderwijs worden leerlingen bewust gemaakt van de meerwaarde van
samenwerken. Burgerzin wordt zelfs opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen.
Burgerzin houdt in dat burgers op een actieve manier mee vorm geven aan een
democratische samenleving en aan hun plaats binnen die samenleving. Daarbij is kritische
reflectie, actie en participatie nodig. En dit is precies wat een studentenraad doet, zo wordt
burgerzin verder doorgetrokken naar het hoger onderwijs. Door samen constructief te denken
en te handelen en doordat iedereen zijn bijdrage heeft en mag hebben, ontstaat er ook meer
waardering en respect voor elkaars specialismen en competenties.
We kunnen veel leren van elkaar en van verschillende culturen. Maar dit zal alleen maar gaan
als er een goed klimaat wordt gecreëerd zodat iedereen zich welkom voelt en iedereen de
kans krijgt om te studeren. En dit is wat de AUHL doet.
- Laura Hegge, uittredend voorzitster studentenraad AUHL

