Open brief aan aankomende studenten.
Je studentenleven goed beginnen: word actief!
De studententijd is voor veel mensen de mooiste tijd van hun leven. Je gaat voor het eerst op
kamers, bent voor het eerst eigen baas, leert de stad waar je gaat studeren op een compleet andere
manier leren kennen én je gaat deel uitmaken een van de meest bruisende studentensamenlevingen
ter wereld. Aan de basis hiervan staan verenigingen, disputen, en andere initiatieven geleidt door
studenten. Dit zijn studenten die actief betrokken zijn in de studentengemeenschap, in een
commissie bijdragen of zelfs leiding geven vanuit een bestuursfunctie.
Het mooie van deze betrokkenheid is dat het precies aansluit op wat jij als student wil halen uit je
studentenleven. Het betekent dat jij de mogelijkheid krijgt om jezelf naast je studie te ontwikkelen.
Dat jij de kans krijgt om organisatorische, communicatieve, en sociale vaardigheden op te doen die je
vooral buiten je studie goed kan ontplooien en die je tijdens je carrière altijd van pas zullen blijven
komen. Als er één ding is wat wij als fracties van de verschillende studentensteden belangrijk vinden
is dat jij deze ruimte ook krijgt. Dat is de reden waarom wij keer op keer op onze Universiteiten
benadrukken hoe belangrijk het is dat er ruimte wordt gecreëerd voor studenten om deze kansen
ook met beide handen aan te kunnen pakken.
Ondanks de COVID-19 crisis zijn er nog steeds tal van mogelijkheden om te ontdekken wat jij kan
gaan doen als aankomend student. Organisaties van introductieweken zijn aan het kijken naar
digitale alternatieven om jou toch te kunnen laten zien hoe het studentenleven in elkaar zit, welke
verenigingen er zijn, wat voor initiatieven, en ga zo maar door. Daarnaast hebben veel steden een
website met als doel een overzicht te geven van het studentenleven. Toch zullen komende tijd veel
verenigingen voor de uitdaging staan om op een andere manier te laten zien waarom jij bij hun lid
zou moeten worden.
Dat is ook de reden dat wij, de Universiteitsraadpartijen die staan voor de actieve student, aan jou
een oproep doen: word actief! Kijk wat er allemaal voor kansen liggen, ga op onderzoek uit, ga bij
een vereniging, ga een commissie doen en dompel je onder in de studentengemeenschap. Alleen zo
behouden wij onze unieke studentencultuur en maak jij van je studententijd de mooiste tijd van je
leven.
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