
Rondvraag 

Dankuwel voorzitter,  

Als een nieuwe student in Groningen komt, dan maakt deze kennis met de stad, de universiteit en 

het studentenleven hier in deze fantastische stad. Alle studenten die hier vandaag in deze zaal zitten, 

zullen hebben ervaren dat Groningen een stad is als geen ander.  

De KEI-week vindt plaats vlak voor de introductietijden van verschillende studentenverenigingen. 

Deze verenigingen doen in de KEI-week hun uiterste best om een zo goed mogelijk beeld te geven 

van wat ze een student kunnen bieden. Ook studieverenigingen proberen rond deze tijd om aan 

nieuwe studenten te laten zien waar zij voor staan en wat zij voor de student kunnen betekenen. Er 

zijn vaak studenten die vlak voor de KEI-week nog niet écht een idee hebben wat ze kunnen 

verwachten van hun studententijd hier. Deze studenten worden vaak een beetje overrompeld door 

al deze mogelijkheden. Om dit te voorkomen, zou een student voor die tijd al op de hoogte moeten 

worden gesteld van wat allemaal mogelijk is. Niet alleen buiten de Universiteit, maar ook 

daarbinnen; bijvoorbeeld door een Honours College.  

In Leiden is hier jaren geleden een goede oplossing voor gekomen. Studenten die zich inschreven aan 

de Universiteit daar, kregen vanuit de universiteit een brochure over ‘het studentenleven’. Hierin 

wordt op een hele neutrale wijze beschreven wat Leiden en de universiteit voor haar studenten in 

petto heeft. In een kleine brochure wordt verteld dat ze lid kunnen worden bij een studie- of 

studentenvereniging. In Groningen zouden wij dat kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld de 

mogelijkheden om hier te sporten, cultureel bezig te zijn, jezelf te excelleren binnen de universiteit 

en daarbuiten en te besluiten met dat wij in Groningen een BSA kennen waar wél aan voldaan moet 

worden als je de studie wilt blijven volgen. Een student kan voor zichzelf dan voor die tijd al een 

keuze maken waar zijn/haar interesses liggen en op die manier beter voorbereid aan de introductie 

hier beginnen. Bovendien zou er nog een keer kunnen worden gewezen op het bestaan van de KEI-

week en dat het erg vruchtbaar is om hier een nieuwe student aan mee te doen. De brochure mag 

trouwens geen promotiemateriaal zijn, en dus ook niet bevatten, over het lid worden bij bepaalde 

verenigingen.  

Kortom, een informatiebrochure, verstuurd na de sluiting van de inschrijvingen aan de RUG, zou een 

goede mogelijkheid zijn om de nieuwe student van informatie te voorzien. Zo voorkom je dat een 

student overdondert wordt in de KEI-week en overal ‘ja’ of ‘nee’ tegen zegt. Wij zien het ook als taak 

van de RUG om een student zich welkom te laten voelen. Het is immers bewezen dat een student 

beter presteert, als hij of zij zich op zijn plek voelt.  

Wij vragen ons af hoe op dit moment de informatievoorziening voor nieuwe studenten is en in welke 

periode zij deze kunnen verwachten?  

Tweede termijn:  

Hoe staat het College tegenover een informatiebrochure met uitleg over het studentenleven in 

Groningen waar zowel het nut van studie- als studentenverenigingen uiteen wordt gezet.  


