STARK

de eerste studentenvereniging voor mbo-studenten

Heeft een mbo-student ook het recht om lid te worden
van een studentenvereniging? De discussie hierover
speelt al een tijdje, mbo-studenten komen vaak niet binnen bij studentenverenigingen. Job Stroit, student aan
het ROC Noorderpoort college, co-founder en voorzitter
van studentenvereniging STARK bedacht een oplossing.
Hij startte samen met zijn medestudenten zelf een studentenvereniging voor mbo’ers.
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Wat is STARK?
STARK is een studentenvereniging die begonnen is uit
een idee van de nationale denktank uit 2016, die boog
zich erover om het beroepsonderwijs te verbeteren. Het
idee van STARK is dat alle studenten samen sterker staan.
Vandaar de naam STARK, dat is Gronings voor sterk. STARK
was als eerst gericht op mbo studenten, aangezien er te
weinig studentenverenigingen waren waar mbo’ers zich
bij konden aansluiten. In de eerste vergaderingen kwam
echter naar voren dat er geen onderscheid moet komen
tussen mbo’ers en anders opgeleide studenten. STARK wil
ook dat andere studentenverenigingen hierin mee gaan.
Momenteel organiseert de vereniging evenementen in en
rondom Groningen. STARK is nu vooral bezig met naamsbekendheid vergroten en peilen hoeveel animo er is onder
studenten.
Waarom is het opgericht?
Het is opgericht uit het idee dat er te weinig verenigingen
zijn waarbij mbo’ers zich konden aansluiten. Denk hierbij
aan een sport en studievereniging, ook
wil STARK mbo-studenten ook een kans
geven om ervaring op te doen in het
bestuur van een studentenvereniging.

Noorderplantsoen houden. Dat is toen samengevoegd en
daar is een mooi evenement uitgekomen waar ook veel
studenten op af kwamen. Ook heeft de vereniging eerder
een quiz georganiseerd. De eerste activiteit van STARK was
een pizza-sessie, waarbij er gratis pizza was om mensen bij
elkaar te brengen.

STARK is voor
iedereen, dat
is ons kenmerk

Voor wie is STARK?
Elke student kan zich aansluiten. STARK
bestaat nog niet zo lang. Daarom wordt
er nu gekeken naar welke studenten binnenkomen en wat
zij graag willen qua evenementen.

Wat voor activiteiten organiseert STARK?
Onze laatste activiteit was een samenwerking met Jimmy’s
in Groningen. Jimmy’s organiseert maandelijks een jamsessie, dit keer wilden zij dat in het Noorderplantsoen
organiseren. STARK wilde ook graag een barbecue in het

Is het moeilijk om je als
mbo’er aan te sluiten bij een
studentenvereniging?
Bij andere studenten verenigingen
vaak wel, als je heel erg pusht (en de
aanhouder wint) kom je er soms wel
in. Veel verenigingen worden financieel ondersteund door universiteiten en hogescholen, deze
hogescholen of universiteiten eisen dat een bepaald percentage van de zittende leden van die school moet zijn.
Daarom is het vaak lastig om je als mbo student aan te
sluiten bij zowel sport- als studentenvereniging.
Gaan jullie de vereniging STARK ook uitbreiden
naar de rest van Nederland?
Ik denk dat STARK zelf niet gaat uitbreiden, maar we willen
zelf wel een opstapje bieden naar mensen die ook graag
een studentenvereniging willen starten die ook mbo’ers
toelaten. Mogelijk kan STARK in het begin ook een kleine
financiële bijdrage leveren als er een evenement wordt georganiseerd. We willen het wel stimuleren maar gaan zelf
niet naar het zuiden uitbreiden.
Als studenten er meer willen weten kunnen ze STARK mailen op starkstudenten@gmail.com. Als studenten geïnteresseerd zijn om een eigen vereniging te beginnen die
niet in Groningen zit mogen ze ons uiteraard ook vragen,
hierin zouden wij kunnen assisteren (bijvoorbeeld met hoe
je consistent kunt vergaderen of studenten kunt werven).

Sinds wanneer bestaan jullie?

Hoe word je lid?

Is er contributie?

Sinds september 2017 zijn we begonnen, ondanks dat het stroef op
gang kwam zijn we sinds afgelopen
zomervakantie officieel een vereniging, waarbij wij ook zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Momenteel wordt dit nog gedaan
via google form, dit is een tijdelijke
oplossing. Dit zal later via de website mogelijk moeten worden. Check
facebook.com/starkstudenten
voor meer info!

Er is nog geen contributie. Binnenkort wordt er een Algemene Leden
Vergadering (ALV) houden, hierbij zal
duidelijk worden wat de studenten
verwachten van contributie.
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