
Oud-student en voormalig lid van de Centrale Studentenraad (CSR) 
Hugo Colenbrander:

‘Maak jij je druk over de kwaliteit van het onderwijs? 
Lid worden van de CSR de allermooiste manier om 
dat positief te beïnvloeden’

In het derde jaar van zijn opleiding aan de 
Warmonderhof in Dronten werd Hugo Colen-
brander lid van de Centrale Studentenraad van 
Aeres. “Het was al een tijd geleden dat iemand 
in deze raad ‘het verre Dronten’ kwam vertegen-
woordigen en ik voelde me direct ontzettend 
welkom”, vertelt Hugo. “Ik vond het mooi om 
mijn school een stem te geven. Je vertelt wat er 
goed gaat en wat beter kan en denkt en beslist 
mee over allerlei zaken. Zo hadden we het over 
onkosten die studenten maken voor boeken die 
vervolgens niet gebruikt worden, maar ook over 
begrotingen van de verschillende opleidings-
locaties.”

“Het is interessant om in het groot te zien hoe Aeres in elkaar 
steekt en te weten wat er speelt. Dat inzicht kreeg ik door lid te 
worden van de CSR. Hierdoor werd me ook wel duidelijk hoe 
goed het is geregeld. Dat gaf veel vertrouwen. Wat me raakte 
was de enorme welwillendheid van de school om input van de 
studenten te krijgen. Je krijgt ook goede begeleiding als lid van 
de CSR. Met mijn vragen kon ik altijd terecht bij de secretaris 
van de raad.”

Leuk en leerzaam
De CSR vergadert één keer per maand. Hier bereid je je op voor 
door de vergaderstukken goed te lezen. “Soms kunnen dat wel 
tweehonderd pagina’s zijn”, zegt Hugo. “Het kost tijd, maar je 
krijgt er veel voor terug. Je leert dingen die tijdens een studie 
in de groene richting niet snel aan de orde komen. Dan bedoel 
ik bijvoorbeeld bestuurskundige zaken, zoals de rol van de 
raad van toezicht, de raad van bestuur en de directie. Je maakt 
kennis met toezichthouders, bestuurs- en directieleden en 
komt erachter dat het ook gewoon maar mensen zijn. Maar dan 
wel mensen met veel kennis en levenservaring die ze inzetten 

voor jouw school. Het is mooi om te zien hoe gedreven en 
daadkrachtig mensen kunnen zijn. Hoe iemand vergaderingen 
leidt en welke vaardigheden en eigenschappen je daarbij inzet. 
Je maakt het proces mee dat voorafgaat aan het nemen van 
 besluiten. Ik vond dat heel leerzaam!”

Blijven verbeteren
“Een thema waar Aeres naar mijn idee nog mee aan de slag 
kan, is de motivatie van studenten. Ik denk dat het gezond is 
als  studenten meer verantwoordelijkheid krijgen over hun 
onderwijs. Zodat ze beter beseffen dat ze puur voor zichzelf 
en hun eigen doelen in de schoolbanken zitten. En niet omdat 
het verplicht is of omdat de docent iets wil overbrengen. Als 
studenten die verantwoordelijkheid krijgen en pakken, denk ik 
dat het onderwijs nog beter en effectiever kan zijn.”

Lid worden is een aanrader!
“Ik wil andere studenten zeker aanraden om lid te worden van 
de CSR. Het is een leerzame en waardevolle ervaring. Maak jij je 
druk over de kwaliteit van het onderwijs? Dan is lid worden van 
de CSR de allermooiste manier om dat positief te beïnvloeden.”

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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