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Bestuurstructuur 
Het OSb verwacht over te gaan in de volgende samenstelling: 

Voorzitter Rens Koning 

Secretaris, Penningmeester, Vicevoorzitter Bo Verhoef 

Faculteitsafgevaardigde CTW Ingrid van den Brink 

Faculteitsafgevaardigde EWI Beerend Gerats 

Faculteitsafgevaardigde BMS Sanne Bentum 

Faculteitsafgevaardigde TNW Lotte Kattenberg 

 

Commissies 
De nieuwe commissieverdeling er als volgt uit: 

 

Studiereiscommissie Ingrid van den Brink 

Externe betrekkingen overleg Beerend Gerats 

Centrale onderwijs prijs Bo Verhoef 

Overleg onderwijscommissarissen  Sanne Bentum 

Kasco Bo Verhoef 

KIOSK (introductiecommissie van het OS) Lotte Kattenberg 

ABC (Activismebeurzencommissie) Rens Koning 

Overleg Boeken Sanne Bentum 

ICOS (internationalisatiecommissie) Lotte Kattenberg 

BCC (boekencontractcommissie) Rens Koning en Bo Verhoef 
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Beleidspunten 

1. Internationalisering 
De universiteit heeft een nieuwe visie voor de komende jaren gemaakt, Vision 2020, een van 

de grotere punten in dit plan is meer internationale studenten naar de universiteit te krijgen. 

Hierdoor zullen er meerdere veranderingen plaatsvinden binnen de studies wat naar 

waarschijnlijkheid ook zal leiden tot veranderingen binnen de studieverenigingen en de OS. 

Om die reden zal de OS volgend jaar actief de ICOS gaan gebruiken om bij te houden wat er 

allemaal speelt met internationalisatie binnen de studieverenigingen. De ICOS geeft ook de 

verschillende verenigingen de mogelijkheid om samen te werken rond internationalisatie. Op 

deze manier kunnen verenigingen van elkaar leren. Afgelopen jaar heeft de ICOS een jaarplan 

opgesteld wat komend jaar ingezet zal worden en daarmee hopelijk de efficientie van 

commissies verhoogt.         

 Een van de grotere veranderingen de komende jaren is dat meer studies Engelstalig 

zullen worden en hierdoor zullen meer Engelstalige studenten lid worden van een 

studievereniging. Hierdoor zal steeds meer informatie in het Engels moeten worden vertaald. 

Dit is ook het geval binnen de OS zelf waar dit jaar al verenigingen aanwezig zijn met een 

bestuur waarvan de meerderheid internationaal is. Om deze reden zal de OS zorgdragen voor 

het feit dat informatie en e-mails beschikbaar zijn in het Engels. Verder zal de OS voorbereid 

zijn op mogelijke Engelse ALV’s.   

    

2. Meer samenwerking tussen studieverenigingen  
Het bestuur is van mening dat de studieverenigingen nog veel beter met elkaar kunnen 

samenwerken. Er zijn altijd zaken die bij meerdere studies/studieverenigingen tegelijk spelen. 

Hier zouden de betreffende bestuurders elkaar kunnen ondersteunen door kennis uit te 

wisselen of elkaar te helpen. Belangrijk is hierbij dat de bestuurders van de 

studieverenigingen en het OS-bestuur weten wat er speelt binnen de verenigingen. Tijdens 

de maandelijkse vooroverleggen zal het OS-bestuur de afgevaardigde van de studievereniging 

daarom vragen naar punten die spelen binnen de desbetreffende studievereniging. Tevens 

zullen de vooroverleggen op een vast moment in de agenda worden geplaatst. Door deze 

aanpassingen zullen de vooroverleggen constructiever worden en weet het bestuur beter 

wat er speelt binnen de verenigingen.  
 

3. Meer bekend van het Overleg Studieverenigingen bij bestuurders  

Om de samenwerking tussen de studieverenigingen te stimuleren, is meer bekendheid onder 

(alle) bestuurders van groot belang. Het bestuur wil de bekendheid onder de bestuurders van 

de studieverenigingen vergroten en de meerwaarde van het OS laten zien door een 

gezamenlijke activiteit te organiseren per faculteit aan het begin van collegejaar. Op deze 

manier wordt integratie onderling en met het OS bestuur gerealiseerd en kan op een 

laagdrempelige manier contact met elkaar gezocht worden. Naast een faculteitsactiviteit zal 

het OS bestuur een introductieronde organiseren bij iedere studievereniging aan het begin 

van het collegejaar. Dit om kennis te maken met alle nieuwe bestuurders van elke 

studievereniging en het contact met elke bestuurder van de studieverenigingen te 

bevorderen/stimuleren. Als laatste zal er bij enkele borrels na de OS ALVs een ludieke 

activiteit georganiseerd worden. Op deze manier hoopt het OS bestuur dat de borrels na de 

OS ALVs beter bezocht zullen worden en er een hechtere band ontstaat tussen het OS en de 

studieverenigingen. 
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Commissies 

1. ActivismeBeurzenCommissie (ABC)  

De ABC zal wederom een voorstel maken bestaande uit een verdeling van de activismebeurzen 

uit de extra incidentele categorie staat opgesteld. De commissie zal een volgorde van activiteiten 

maken aan de hand van de ingestuurde bewijslast. De extra incidentele beurzen zullen aan de 

hand van deze volgorde worden uitgekeerd totdat deze op zijn. Het is aan de ALV om al dan niet 

akkoord te gaan met de volgorde of deze nog te veranderen.  

 

2. BoekenContractCommissie (BCC)  

Aan het einde van collegejaar 2015-2016 vervalt het huidige boekencontract. Uiteraard zal dit 

contract vernieuwd moeten worden.Aankomend jaar zal er daarom bij alle verenigingen worden 

geinventariseerd wat de eisen en wensen zijn betreffende een boekencontract. Met deze eisen 

zullen verschillende leveranciers benaderd worden om tot een voorstel te komen. Uiteindelijk zal 

er een keuze gemaakt worden via de OOC en ALV en zal het nieuwe boekencontract voor de 

zomer getekend moeten worden.  

 

3. KIOSK  

Net als in de voorgaande jaren zal de KIOSK dit jaar zorgen voor de vertegenwoordiging van de 

studieverenigingen tijdens de Openings Markt op de Kick-In. De commissie krijgt een budget van 

€1000,-, waarvan een deel bestemd is voor vaste kosten (kraampjes, elektriciteit etc.) en een deel 

bestemd is voor het aantrekken van de nieuwe studenten.  

 

4. CentraleOnderwijsPrijs (COP)  

De Centrale OnderwijsPrijs wordt ook dit jaar, net zoals voorgaande jaren tijdens de opening van 

het Academisch jaar uitgereikt aan de beste docent van de Universiteit Twente. Met deze prijs 

willen zowel de Universiteit Twente, als alle studenten van het Overleg Studieverenigingen, het 

belang van hoogstaand onderwijs onderstrepen en docenten aanmoedigen hun onderwijs zo 

goed mogelijk te geven en eventueel te verbeteren. De Centrale OnderwijsPrijs bestaat uit een 

geldbedrag van €2500, - en een oorkonde.  

 

5. StudieReizenCommissie (SRC)  

De SRC controleert of een studiereis in aanmerking komt voor deelnemerssubsidie aan de hand 

van een reglement. Wegens veranderingen binnen de opzet van studiereizen komend jaar, zal dit 

reglement geëvalueerd worden. De veranderingen binnen de opzet van studiereizen zijn nog niet 

definitief waardoor er nog geen uitspraak gedaan kan worden over de betreffende veranderingen 

in het reglement. 


