
 
 

 
 

Overleg Studieverenigingen ][ KvK 06091479 ][ Bank 1424.53.536 ][ http://www.os.utwente.nl 

Document 20160901 Beleidsevaluatie 

Beleidsevaluatie 2015-2 

 

Bestuursstructuur 

Het OSb had het afgelopen halfjaar de volgende samenstelling: 

Voorzitter Rens Koning 

Secretaris, Penningmeester, Vicevoorzitter Bo Verhoef 

Faculteitsafgevaardigde CTW Leon Bremer 

Faculteitsafgevaardigde EWI Beerend Gerats 

Faculteitsafgevaardigde BMS Sanne Bentum 

Faculteitsafgevaardigde TNW Lotte Kattenberg 

 

Commissies 

De commissies waren als volgt verdeeld: 

 

Studiereiscommissie Leon Bremer 

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  
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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 het OS. 

Om die reden zal het 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 efficiëntie 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 het OS zelf waar dit jaar al verenigingen aanwezig zijn met een 

bestuur waarvan de meerderheid internationaal is. Om deze reden zal het OS zorg dragen voor 

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

zijn op mogelijke Engelse ALV’s. Alle informatieve mails over bijvoorbeeld de ALV’s zijn 

gedurende het hele jaar in het Nederlands en in het Engels geschreven. Ook binnen de OOC is 

Engels nu de voertaal zodat ook de non native speakers het kunnen volgen. Tegen het eind van 

het jaar zijn alle ALV’s in het Engels genotuleerd en de laatste twee ALV’s hebben zelfs geheel 

in het Engels plaatsgevonden. Dit is als positief ervaren door het OS. Echter is het nog wel lastig 

om alle alv stukken in het Engels te schrijven gezien het merendeel van deze stukken al langer 

meegaan en het herschrijven een tijdrovende klus is.   Samenwerking met de ICOS is 

vanaf begin van het jaar goed en voorspoedig verlopen, zo is er contact geweest met 

verschillende verenigingen om de internationalisering aan de kaak te stellen. Aan het eind 

van het jaar zijn er minder overleggen geweest.  

 

    

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 
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binnen de verenigingen. De vooroverleggen zijn goed verlopen afgelopen jaar. Er was niet 

meer sprake van een simpel mededelingenrondje maar er vonden constructieve overleggen 

plaats. Meerdere malen hebben studieverenigingen elkaar kunnen helpen bij verschillende 

zaken door het uitwisselen van informatie, bijvoorbeeld over de sollicitatieprocedure van een 

nieuw bestuur. Zo zijn vanuit de vooroverleggen punten gekomen die op de ALV besproken zijn, 

zoals het aanschaffen van een verzekering, waar alle verenigingen baat bij hadden.  

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 ALV’s een ludieke activiteit georganiseerd worden. Op 

deze manier hoopt het OS-bestuur dat de borrels na de OS ALV’s beter bezocht zullen worden 

en er een hechtere band ontstaat tussen het OS en de studieverenigingen. De 

faculteitsactiviteiten hebben niet zoals gepland plaatsgevonden aan het begin van het 

collegejaar, maar voornamelijk aan het begin van het kalenderjaar 2016. De opkomst tijdens 

de EWI- en de CTW-activiteit was erg hoog met een aanwezigheid van 20 en 30 personen van 

het totale aantal van 30 en 35 bestuurders. Bij de TNW-activiteit waren 27 van de 31 

bestuurders aanwezig. Ook de Lasergame-activiteit van BMS werd goed bezocht, met 22 

aanwezige bestuurders. Naast de faculteitsactiviteiten is het OS-bestuur nog op 

introductieronde geweest. Omdat we allen parttime bestuurders zijn is niet iedereen er de 

gehele dag bij geweest, maar zijn wel alle studieverenigingen bezocht (ook al kostte dat een 

dag extra). Voor het OS-bestuur was dit een goed moment om met iedereen kennis te maken, 

tegelijkertijd voor de studieverenigingsbestuurders een goed moment om erachter te komen 

wat het OS doet en voor hen kan betekenen. We moedigen het volgende OS-bestuur dan ook 

aan om het aankomende jaar te beginnen met een “besturenrondje”. Daarnaast raden wij aan 

om dit óók te doen in februari, wanneer de CTW-verenigingen net gewisseld zijn. Tot slot zijn 

er tijdens de verscheidene ALV naborrels ludieke activiteiten, als Twister en Singstar, 

georganiseerd. De opkomst tijdens de borrels is hoger dan vorig jaar. Dit heeft zeker geleid tot 

een betere band tussen het OS en de studieverenigingen en hopelijk ook tot een betere band 

tussen de studieverenigingen. 

 

  

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 
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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. Het was dit jaar zeer lastig om de ABC 

snel te vullen met genoeg leden. Het liefst zagen wij in deze commissie alleen oud-bestuurders om 

zo belangenverstrengeling te voorkomen. Echter is dit niet gelukt en waren wij genoodzaakt om 

een huidig bestuurder toe te voegen aan de commissie. De ABC heeft hun taak meer dan goed 

volbracht en ervoor gezorgd dat er tijdens de ALV niet buitensporig veel discussie plaats heeft 

moeten vinden over de verdeling van de beurzen. Halverwege het jaar heeft de ABC er nog voor 

gezorgd dat de reservelijst is uitgebreid tot het aantal beurzen dat uiteindelijk is verstrekt aan de 

studieverenigingen. Er is voor het aankomende jaar, op het moment van schrijven, nog een plek vrij 

in de commissie. Een van de huidige commissieleden heeft aangegeven aankomend jaar weer in de 

ABC te willen. Ten opzichte van vorig jaar heeft de commissie dus meer tijd en meer ervaring. 

  

 

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 

geïnventariseerd 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.  Aan de BCC afgelopen jaar de zware taak een nieuw 

boekencontract te vinden voor het volgende studiejaar. De commissie heeft in het eerste halfjaar 

via de studieverenigingen gekeken en geïnventariseerd wat een nieuw boekencontract moet 

omvatten. Er zijn daarna nieuwe leveranciers gezocht, en daaruit volgend zijn er met Studystore en 

Bol.com gesprekken geweest. Tevens zijn ook de studieverenigingen in januari op de hoogte 

gebracht van de voortgang. Tijdens deze themalunch zijn ook nog een aantal opmerkingen 

gekomen vanuit de studieverenigingen die door de commissie mee zijn genomen in de eerste 

gesprekken. Hierna is uiteindelijk met Studystore een voorlopig contract gemaakt. Deze is door alle 

verenigingen bekeken en de commissie heeft alle opmerkingen meegenomen in de uiteindelijke 

versie. Op het tekenmoment bleek echter dat IAPC door miscommunicatie niets van de status van 

het boekencontract af wist. Dit heeft ervoor gezorgd dat de laatste handtekeningen pas 22 

augustus zijn gezet. Met de commissie wordt nog een uitgebreide evaluatie opgesteld die op de ALV 

voorbij zal komen. 

 

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. De KIOSK was aan de late kant 

begonnen waardoor er voor de zomer snel door gegeven moest worden aan de KIC hoeveel 

kraampjes de KIOSK op de openingsmarkt wilde hebben. Dit is uiteindelijk op tijd gelukt door snelle 

reacties van de verengingen. Er is voor gekozen om de nieuwe studenten naar de kraampjes van de 
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studieverenigingen te trekken door knakworsten en pakjes drinken. Op de dag zelf waren er helaas 

twee kraampjes te weinig. Dit is ter plekke geregeld doordat twee studieverenigingen een kraampje 

deelden en dat de KIOSK een paar statafels heeft gebruikt.  Aan de einde van de dag was iedereen 

tevreden met de openingsmarkt.  

 

4. Centrale Onderwijs Prijs (COP)  

De Centrale Onderwijs Prijs 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 Onderwijs Prijs bestaat uit een 

geldbedrag van €2500, - en een oorkonde.  De COP is dit jaar in december opgezet en had 

de meeste voorbereidingen al afgerond voor februari. De uitreiking van de COP vond plaats op 19 

mei. De genomineerden voor de prijs waren Janneke Alers (BMT, GZW), Erik Faber (CreaTe) en 

Martin van der Hoef (ST, ATLAS). In de finale gaven de drie finalisten een minicollege, gaven 

studenten van de desbetreffende opleidingen een pitch en kregen ze op het eind een vragenronde 

voorgeschoteld. De vragen gingen voornamelijk over hun visie op het thema van de Centrale 

Onderwijs Prijs: ‘education in motion’. Martin van der Hoef is uiteindelijk de winnaar geworden en 

mag zich ‘docent van het jaar 2016’ noemen.  

 

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. De studiereiscommissie heeft het afgelopen jaar de plaatsgevonden reizen 

geëvalueerd en zorg gedragen voor de toegekende subsidies. Daarnaast heeft een inventarisatie 

plaatsgevonden voor de reizen die zullen vertrekken in 2016 en is de begroting voor 2016 in de 

extra-februari-ALV goedgekeurd. Verder is het reglement voor de SRC gewijzigd. Allereerst is de 45  

EC eis uit het reglement verwijderd. Ten tweede is een extra tarief categorie toegevoegd, namelijk 

het middentarief. Door het uitvallen van een studiereis zijn uiteindelijk de tarieven nog iets 

verhoogd. Ook is er een nieuwe kandidaat gevonden die na de studiereis van ConcepT plaats wil 

gaan nemen in de commissie. 

 

 


