I. EXPECT: activiteiten
Sinds 2006 is EXPECT gevestigd op de Kenniscampus in het gebouw van de Stenden hogeschool (toen
nog CHN). Daarvoor werden onder de naam SPL activiteiten georganiseerd in de avonduren in een
gebouw aan het Jacobijnerkerkhof dat gelegen is in een mooi en tamelijk rustig gedeelte van het
centrum. Met de verhuizing is ook een andere werkwijze begonnen. Voorheen informeel, daarna meer
geïntegreerd in het onderwijs.
De activiteiten bevinden zich op het gebied van mens-, levens- en wereldbeschouwing.
Cursus “Misdaad en straf, mens en maatschappij”
https://www.learningcentre.nl/index.php?page=843
Cursus “Praktische sociale filosofie”
https://www.learningcentre.nl/index.php?page=844
Cursus “Gewoon bijzonder”
https://www.learningcentre.nl/index.php?page=842
Studiereis naar (West-)Vlaanderen
https://www.learningcentre.nl/index.php?page=959
Vakantieproject meivakantie (omstreeks 5 mei) voor kinderen van AZC St Annaparochie.
Kinderen vrijheid laten beleven door middel van sport, spel en creativiteit., Het project wordt uitgevoerd door studenten Stenden
Leisure management. Tijdens de week worden er ook andere studenten bij ingeschakeld.

Workshop of cursus Indonesië in het bijzonder Bali
Indonesië heeft oude banden met Nederland. Ieder jaar gaat een groep Stenden studenten voor enkele maanden naar Bali. Bali
is een vakantie-eiland met mooie stranden. Toeristen komen voor cultuur, duiken, surfen, luxe resorts, festivals, etc. Het is zeer
de moeite waard om verder te kijken en verder te vragen: geschiedenis, taal, godsdienst, kunst, terrorisme, internationale
verhoudingen, binnenlandse spanningen. Het is een eiland met vele gezichten

Rouw- en verliesverwerking
Bij voldoende opgave zijn er in december en januari bijeenkomsten met studenten die iemand verloren
hebben die hen zeer na stond. Deze activiteit vindt plaats in samenwerking met het decanaat.
Interfaith
Nieuwe bijeenkomsten over verwantschap tussen religies. Godsdiensten worden wel beleefd als volstrekt uniek en anders dan
anders-denkenden. Er zijn ook personen en bewegingen die zeer belangrijke overeenkomsten zien tussen godsdiensten. Dat
pas in een wereld die steeds meer inclusief wordt, d.w.z. niet meer een “ieder voor zich”-mentaliteit, maar zorgen en ideeën
delen over mensen en de wereld waarin we leven.

Incidentele activiteiten en ontmoetingen
Soms worden losstaande activiteiten georganiseerd met een bepaald thema. Ook vinden er informele gesprekken plaats met
studenten en medewerkers. Via affiches en mini-exposities wordt ook aandacht gevraagd voor bepaalde thema’s.

II. EXPECT: organisatorisch
EXPECT is de naam waaronder de activiteiten vaak worden aangeboden, al zijn we tamelijk “low-profile’.
De naam wordt niet zeer expliciet gebruikt bijv bij cursussen die via het Learningcentre door EXPECT
worden verzorgd. De inhoud is belangrijk en omdat een aantal activiteiten. In het verleden werd
de afkorting SPL, Studentenpastoraat Leeuwarden gebruikt. Het woord studentenpastoraat is niet
onjuist, maar wekt wel misverstand op. EXPECT is engelstalig, vanwege een groot aantal internationale
studenten. Het is referentie aan studenten die in deze periode zeer bewust werken aan hun eigen
toekomst. (en die van de samenleving). Het is ook een referentie aan toekomstverwachtingen die in de
bijbel worden genoemd en telkens weer een bron van inspiratie zijn. EXPECT is verbonden aan de
kerken, maar is gericht op alle studenten, niet alleen op hen die gelovig of kerkelijk zijn. De doelstelling
is ook niet om studenten te werven voor de kerk. Studenten die deelnemen aan de activiteiten doen dit
omdat de thema’s die aan de orde komen hen aanspreekt.
Achter EXPECT staat de Stichting Studentenpastoraat Leeuwarden die is opgericht door een aantal
plaatselijke kerken. Zie www.expect-leeuwarden.nl/blog/stspl
EXPECT is een organisatie van bescheiden omvang. Rein Veenboer is als studentenpastor full-time
werkzaam en verzorgt bovenstaande cursussen. Eerde de Vries is op vrijwillige basis bij EXPECT
betrokken en werkt mee m.n.op het gebied van beleidsbepaling en communicatie.

III. “de Eendragt”
Vanaf begin 2018 zal EXPECT gevestigd zijn in de voormalige molen de Eendragt op de Kenniscampus.
Het gebouw wordt op dit moment gerenoveerd.
De verhuizing naar de “de Eendragt” is van betekenis:
- de voormalige molen huisvest volgend jaar 2 organisaties die werkzaam zijn op mens-, levensen wereldbeschouwelijk gebied, nl. het Centrum voor Levensbeschouwing (CvL) en EXPECT.
- er is een ontmoetingsruimte voor groepsbijeenkomsten (ongeveer 20-30 personen)
- ook andere organisaties kunnen er workshops e.d. houden als ze passen binnen het profiel van
de Eendragt.
- de oude naam “de Eendragt” blijft waarschijnlijk gehandhaafd. Het komt er ook in deze tijd op
aan te werken aan eensgezindheid en saamhorigheid ook met het doel ruimte te geven aan
authentieke verschillen (leeftijd, nationaliteit, cultuur, godsdienst, geaardheid, etc. Daarbij komt
dat op de Kenniscampus in Leeuwarden studenten van vele nationaliteiten te vinden zijn. Ook in
die zin is het hoger onderwijs een leerschool. Groepen die vroeger gescheiden leefden, hebben
elkaar nu nodig en ontdekken elkaar.
activiteiten in “de Eendragt” zullen passen binnen het hoger onderwijs. Het wil persoonlijke
(“student-centered’) zijn en de activiteiten richten zich ook op besef en praktijk van
maatschappelijke verantwoordelijkheid die ook behoort tot de HBO-competenties.Deze vinden op
alle niveaus plaats wereldwijd maar ook in de thuissituatie (global, local, personal).
- Een groot voordeel is dat “de Eendragt” een zichtlocatie is. Iedereen kent het gebouw, zeker als
het straks is voorzien van molenwieken. Het nadeel is dat het buiten de grote
onderwijsgebouwen ligt. Het gevaar is dan dat er toch isolement ontstaat en alleen enkelingen
echt weten wat er gebeurt en er naar toe komen. Daarvoor is het wenselijk om ook binnen de
gebouwen van de hogescholen over communicatiemiddelen te beschikken bijv. monitoren.
EXPECT staat nu dus op het punt een nieuwe stap te zetten.
We willen voortgaan op de weg die is afgelegd. De activiteiten die hierboven zijn genoemd zullen
blijvend worden aangeboden en worden aangevuld met nieuwe.
In grote lijnen is te denken aan:
1. cursussen, workshops en studiereizen en excursies
2. projecten die door studenten ook als studieopdracht uitvoeren

3. incidentele bijeenkomsten: lezingen, kleine exposities, informatiemarkten, informele
bijeenkomsten waarbij studenten anderen leren kennen (bijv. “eat-and-meet” bijeenkomsten,
eventueel in combinatie met een inhoudelijke presentatie.
4. advisering: individuen en groepen kunnen een beroep doen op EXPECT om vragen te bespreken
op het gebied van persoonlijke en sociale ethiek, spiritualiteit en religie. Dat zou kunnen horen bij
een project waaraan wordt gewerkt.
5. counseling: gesprekken over persoonlijke vragen
6. EXPECT zou de functie van leerbedrijf of laboratorium kunnen vervullen waarbij studenten
werken aan gerichte opdrachten (bijv. beeldarchief opzetten, inrichten expositie in “de Eendragt”
of in de hogescholen of elders, toneel, radioprogramma maken, organiseren van een minisymposium, etc.
7. Incidenteel activiteiten gericht op een bredere groep dan studenten

IV. Opdracht
Algemeen:
Een nieuwe stap zetten betekent ook jezelf opnieuw presenteren binnen de omgeving van het hoger
onderwijs in Leeuwarden.
Doelgroep:
We richten ons op studenten van NHLStenden, maar ook op Van Hall-Larenstein en de Rijksuniversiteit
Groningen/campus Leeuwarden. Daarbij is ook nog onderscheid te maken tussen verschillende
studierichtingen. De ervaring is dat studenten van educatieve, communicatieve en sociale vakken meer
belangstelling tonen dan studenten van andere studierichtingen. .
Opdrachten
De nieuwe stap houdt ook in dat we ons graag steviger willen verankeren in de wereld van het hoger
onderwijs in Leeuwarden. De verhuizing is een gezonde aanleiding om ons opnieuw te oriënteren op de
wijze waarop we op de Kenniscampus aanwezig willen zijn.
We komen tot de volgende lijst van opdrachten. Dit is een concept. Aanvulling en verbetering is
gewenst.
-

-

opstellen van een communicatieplan en huisstijl, waarbij als doelstelling geldt versterking van
EXPECT als instituut.
logo aanpassen: bij ons leeft het idee om het huidige logo te handhaven, maar er een opvallend
element aan toe te voegen om er een voor ons nieuwe fase mee in te gaan
Gedacht is aan aanvulling van de naam EXPECT met “academy”, daarnaast ook andere
aanduidingen. Het logo kan aangevuld worden met “academy” en andere aanduidingen.
productie van korte introductiefilm over EXPECT dat op website, bijeenkomsten en op schermen
binnen de hogeschool kan worden vertoond
samenstelling folders met informatie over EXPECT
uitgave van gedrukte nieuwsbladen of brochures met inhoudelijke informatie over relevante
thema’s. Daarnaast ook digitale communicatiemiddelen benutten. Hiervoor is ook standaard
layout nodig.
onderzoek naar mogelijkheid van nuttig en efficiënt gebruik van internet voor educatieve en
informatieve activiteiten
banners, borden, gadgets
verkenning van behoeften van studenten om binnen een studie te werken aan voor EXPECT
relevante thema’s.

-

-

naast educatieve activiteiten willen we ook niet-formele bijeenkomsten organiseren: lunch,
maaltijd, filmavond, etc. Een belangrijke reden is dat studenten er ook vaak behoefte aan hebben
in hun vrije tijd anderen te leren kennen. Ze willen niet alleen optrekken met studiegenoten. Hoe
benaderen we studenten hiervoor?
organisatie van open huis bijeenkomst in periode maart-mei 2018 met lezingen, workshops,
reünie, expositie van 25 jaar SPL/EXPECT. Gasten: relaties en oud-deelnemers van
SPL/EXPECT

V. Overig
-

financieel: haalbaar budget: € 1000-1500; verruiming van dit budget is niet onmogelijk
relevante data
- begin januari: verhuizing
- 8 maart: officiële opening molen “De Eendragt”
- maart-mei: open dag
- september: start nieuwe studiejaar
- 2018: Leeuwarden culturele hoofdstad
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