
Oud-student en voormalig lid van de Centrale Studentenraad (CSR) 
Emma Leurs:

‘De mening van de studenten doet ertoe. 
Jij kunt deze laten horen!’

Emma Leurs volgde de opleidingen Dier-
management en Dierenartsassistent bij Aeres 
MBO Barneveld. Tijdens deze studies was ze vier 
jaar lid van de Centrale Studentenraad, waarvan 
twee jaar in de rol van voorzitter. “Je leert er veel 
van en ik heb er zelf een paar heel goede vrien-
dinnen aan overgehouden.”

Als we Emma vragen waarom ze ooit lid is geworden van de CSR 
moet ze lachen: “Ik had niet direct een grote drive om de school 
te willen verbeteren. Ik was zestien en woonde voor het eerst 
op kamers in Barneveld. Ik kende er nog niemand en verveelde 
me een beetje. Toen ik over de Centrale Studenten Raad hoorde, 
leek mij dat vooral een mooie kans om mensen te leren kennen. 
Dat je ook iets voor de school en de studenten kon betekenen 
was mooi meegenomen.”

Cursussen met studenten uit heel Nederland
Als lid van de CSR kun je cursussen volgen via JOB, de studenten-
bond voor het mbo. “Tijdens de introductiecursus ontmoette ik 
studenten van opleidingen uit heel Nederland” vertelt Emma. “Ik 
leerde er veel over hoe de CSR werkt, over rechten en inspraak, 
maar bijvoorbeeld ook over vergadervaardigheden. Het was 
interessant om met elkaar te praten over wat er op verschil-
lende scholen en in onderwijsland speelde. Daarnaast was het 
erg gezellig en heb ik er een paar goede vriendinnen aan over 
gehouden.”

Weten hoe het werkt
Emma vond het mooi om steeds beter te begrijpen hoe de 
school in elkaar zit en hoe besluiten worden genomen.  “Besturen 
bespreken onderwerpen en nemen soms best snel een beslissing. 
Toen ik een beetje doorkreeg hoe het werkte, besefte ik pas echt 
hoe belangrijk het is dat studenten hun stem laten horen. De 
mensen in het bestuur denken vanuit hun eigen kennis en erva-
ring. Als wij hen niet vertellen hoe de student ergens naar kijkt, 
kunnen ze daar ook geen rekening mee houden.”

Studenten worden serieus genomen
“Als ik terugkijk op mijn vier jaar bij de CSR vind ik dat Aeres 
steeds meer open is gaan staan voor de inbreng van de studen-
ten. Er wordt geluisterd naar wat je zegt, je ziet jouw inbreng 
terug in het verslag, je wordt serieus genomen. Ik maakte eens 
een kritische opmerking over de fusie tussen Aeres en Wellant. 
Ik had het idee dat dit niet zo goed viel. Maar later kwam ik een 
docent tegen uit de ondernemersraad. Ze vertelde dat ze over 
mijn opmerking gesproken hadden. Dat gaf een goed gevoel: er 
wordt echt iets gedaan met mijn inbreng!”

Pak je kans!
“Lid zijn van de CSR heeft me vooral heel veel plezier gegeven. 
Ik heb nieuwe mensen leren kennen, veel geleerd en ik ben 
assertiever geworden. Ik kan het iedereen aanraden. Ik weet 
dat veel studenten denken dat ze niet geschikt zijn. Maar echt 
iedereen kan lid worden van de CSR. De skills leer je wel, maak 
je daar geen zorgen over en ga het gewoon doen. Of vraag of je 
een keertje kunt komen kijken. Het is een mooie kans om jezelf 
te ontwikkelen.”

Aanmelden of meer info?
Neem contact op met de coach van de 
Centrale Studentenraad: Stephanie Chrispijn 
s.chrispijn@aeres.nl  of  csr@aeres.nl. 
Bellen kan ook 088 020 5636.
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