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Inleiding 

De waarde van door studenten verrichte nevenactiviteiten, aan de UT ook wei studentenactivisme 
genoemd, voor de persoonlijke ontwikkeling van een student en voor de studentenvoorzieningen aan 
de UT is evident. Bovendien geven werkgevers de voorkeur aan studenten die zich naast hun 
academische ontwikkeling ook persoonlijk en sociaal ontwikkelen en bepaalde vaardigheden in die zin 
opdoen. Toch is er een aantal ontwikkelingen in de richting van een strenger studieklimaat dat ons 
noodzaakt nog eens zorgvuldig te kijken naar de manier waarop de UT deze nevenactiviteiten 
ondersteunt. Deze ontwikkelingen zijn: 

1. Studenten worden van overheidswege gestimuleerd om sneller te studeren 
(Iangstudeerboete ). 

2. Universiteiten worden gestimuleerd om hogere rendementen, hogere studiesnelheden en 
minder studieuitval te realiseren, hetgeen aan de UT is vertaald in een nieuw onderwijsmodel. 

3. Universiteiten worden gekort in hun eerste geldstroom, hetgeen de UT noopt om op aile 
fronten te bezuinigen. 

Het kan niet anders dan dat deze ontwikkelingen tot gevolg hebben dat studenten en universiteiten op 
andere wijze dan nu het geval is invulling gaan geven aan nevenactiviteiten. Zeker is dat deze 
ontwikkelingen van de UT een heldere visie vereisen op de wijze waarop nevenactiviteiten van 
studenten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 

Visie 

De UT is een ondernemende universiteit waar ambitie, enthousiasme en inzet van de gehele UT
gemeenschap (studenten en medewerkers) wordt verwacht, gestimuleerd en gewaardeerd. Vanuit 
deze basishouding wordt gewerkt aan zelfstandige, creatieve, innovatieve individuen die het verschil 
maken in de maatschappij. 

De UT is primair een onderwijsinstelling. Het is dus evident dat het onderwijsprogramma leidend is, 
ook ten aanzien van een visie op nevenactiviteiten. Een nieuw onderwijsmodel aan de UT, met haar 
modules, kan als inspiratie dienen voor de manier waarop met nevenactiviteiten wordt omgegaan in 
de toekomst. De UT hecht dan ook aan goede onderwijsprestaties en een nominaal studietempo. De 
student is zelf verantwoordelijk voor zijn studieprestaties. Het is de taak van de UT de student met een 
WO-kwalificatie en een goede studiehouding zodanig te faciliteren dat een student nominaal kan 
afstuderen. 

De UT acht nevenactiviteiten voor studenten van grote waarde omdat studenten in nevenactiviteiten 
competenties opdoen aanvullend op de studie. Studenten en toekomstige werkgevers hebben daar 
baat bij. Bovendien dragen nevenactiviteiten al naar gelang hun aard en intensiteit bij aan de 
profilering van de UT en aan het in stand houden van de studentenvoorzieningen, zowel op de 
campus als in de stad. 

Daarom stimuleert de UT haar studenten om naast hun studie andere activiteiten te ontplooien. 
Daarnaast stelt de UT, onder bepaalde voorwaarden, financiele ondersteuning beschikbaar voor die 
vormen van nevenactiviteiten die bijdragen aan de profilering van de UT en aan het in stand houden 
van de studentenvoorzieningen. 

In deze notitie beperken we ons wat betreft de financiele ondersteuning tot de nevenactiviteiten die 
bestaan uit studentbestuurderschap. Hieronder verstaan we het verrichten van werkzaamheden door 
studenten in studentenorganisaties naast de opleiding. 
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Visle nader uitgewerkt 

Hieronder voigt een nadere uitwerking van de visie aan de hand van een aantal uitgangspunten: 

1. Academlsche- en persoonlijke vormlng verworven door nevenactiviteiten Is aanvullend 
op het onderwijsprogramma 

De UT stelt zich op het stand punt dat een student in principe 40 uur per week aan zijn of haar studie 
besteedt. Dit komt voort uit het feit dat nominaal studeren de norm is. Nevenactiviteiten zijn zoals het 
woord al aangeeft activiteiten die naast de studie dienen plaats te vinden. Uitgangspunt blijft dat het 
onderwijsprogramma leidend is en de student de combinatie moet kunnen maken. De 
verantwoordelijkheid voor zijn of haar studieprestaties, als ook voor eventuele aanvullende 
academische- en persoonlijke vorming, ligt primair bij de student. 

2. Nevenactlvlteiten vervolmaken de academische- en persoonlljke vormlng van de 
student 

De UT zal uitdragen dat het in het belang van de ontwikkeling van de student en de potentiele 
werkgevers is om naast de studie activiteiten te ontplooien. Dit kan in diverse organisaties zoals 
studie-, sport-, cultuur- of gezelligheidsverenigingen, maar zeker ook buiten de UT. De UT zal 
studenten ook stimuleren om nevenactiviteiten te ontplooien. Het nieuwe onderwijsmodel zal ruimte 
bieden voor nevenactiviteiten en er is, in uitzonderingsgevallen, individueel maatwerk mogelijk. 

3. De UT zal nevenactiviteiten faciliteren 

Om een goede combinatie van studie en nevenactiviteiten voor studenten te kunnen bewerkstelligen 
wi! de UT dit faciliteren door, onder bepaalde voorwaarden, financiele ondersteuning beschikbaar te 
stellen voor die vormen van nevenactiviteiten die bijdragen aan de profilering van de UT en aan het in 
stand houden van de studentenvoorzieningen. Belangrijke voorwaarde bij het faciliteren is dat 
nevenactiviteiten niet tot bovenmatige (groter dan: 1 inschrijfjaar op de nominale cursusduur) 
studievertraging mag leiden. 
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Categoriein nevenactiviteiten 

De UT maakt een onderscheid tussen drie categorieen nevenactiviteiten: 

Categorle 1: 

Nevenactiviteiten die goed naast de 40-urige studieweek gedaan kunnen worden. Deze activiteiten 
vormen geen belemmering voor de studievoortgang. Deze categorie komt niet voor een financiele 
vergoeding in aanmerking. 

Categorle 2: 

Nevenactiviteiten die een substantiele inzet vergen van de student en daarom niet te combineren zijn 
met een fulltime 40-urige studieweek. Door deze nevenactiviteiten loopt een student dus 
studievertraging op en daarom komt deze categorie nevenactiviteiten in aanmerking voor een 
financiele vergoeding (bestuursbeurs) op basis van toe te kennen bestuursmaanden. Deze 
bestuursbeurs zal deels onvoorwaardelijk worden uitgekeerd en deels voorwaardelijk op basis van 
studievoortgang. 
NB1: Het betreft hier nevenactiviteiten die zowel projectmatig als continue kunnen zijn. 
NB2: In de uitwerking van de regeling zullen deze nevenactiviteiten nader worden geduid inclusief het 
aantal toegekende bestuursmaanden op verenigingsniveau. 

Categorle 3: 

Deze categorie valt niet binnen de geformuleerde visie en uitgangspunten aangezien er bij deze 
categorie activiteiten vanuit wordt gegaan dat deze niet te combineren zijn met studie-activiteiten. Het 
betreft een limitatief aantal expliciet door het CvB benoemde nevenactiviteiten dat door het CvB van 
bijzonder belang wordt geacht voor de profilering van de UT. Deze lijst kan per jaar f1uctueren en 
wordt jaarlijks door het CvB vastgesteld. 
NB1 : V~~r hetjaar 2012-2013 ziet die lijst er als voigt uit: Student Union, Batavierenrace, Kick-In, 
Create Tomorrow en Solarteam 
NB2: Studenten die zich inzetten voor deze activiteiten ontvangen een onvoorwaardelijke beloning, 
ongeacht eventuele studieresultaten, in de vorm van volledige bestuursbeurzen voor de duur van 
maximaal12 maanden. 

4 



UNIVERSITEIT TWENTE. 

Proeve van een mogelijk nleuwe regeling 

• Afstudeersteun wordt uitgekeerd in de vorm van bestuursbeurzen gekoppeld aan 
bestuursmaanden. 

Toelichting: Bestuursbeurzen kunnen gezien worden als een beloning voor nevenactiviteiten 
die bijdragen aan de profilering van de UT en aan het in stand houden van de 
studentenvoorzieningen. Het is een beloning die onafhankelijk is van het aantal maanden 
studievertraging. 

• Bestuursbeurzen bestaan uit een vast bed rag per bestuursmaand. Het bedrag wordtjaarlijks 
in september vastgesteld. 

• Aigemene voorwaarden bestuursbeurzen: 
Tijdens nevenactiviteiten ingeschreven aan de UT 
Student betaalt collegegeld aan de UT 
Per jaar maximaal 12 maanden per student 
Maximaal 18 maanden per student tijdens de gehele periode van inschrijving aan de UT 
Oeeltijdstudenten komen NIET voor bestuursbeurzen in aanmerking 
Studenten hebben aileen recht op bestuursmaanden gedurende de cursusduur + 1 
inschrijfjaar van 1 Bachelor- en 1 Masteropleiding. 

• Studenten in het eerste jaar van inschrijving worden uitgesloten van het kunnen verkrijgen van 
bestuursbeurzen 

Toelichting: het eerste studiejaar wordt cruciaal geacht voor het leggen van een goede basis 
voor de opleiding. 

• Men krijgt slechts een bestuursbeurs voor bestuursfuncties bekleed bij een organisatielfunctie 
waaraan bestuursmaanden zijn toegekend in verdeling bestuursmaanden. Oit betreft dus 
functies in nevenactiviteiten die bijdragen aan de profilering van de UT en aan het in stand 
houden van de studentenvoorzieningen. 

• Voordat de student voor afstudeersteun in aanmerking kan komen, dient hij in het jaar 
daaraan voorafgaand een minimum aantal studiepunten (nader vast te stel/en) te hebben 
behaald. 

Toe/ichting: in Nijmegen bv is dat 39 EC, voor de UT, met de gedachte over een uitgebreid 
BSA naar meerciere jar en en het nieuwe onderwijsmodel is 45 EC een mogelijke norm. 

• De bestuursbeurs zal deels onvoorwaardelijk worden uitgekeerd en deels voorwaardelijk op 
basis van studievoortgang in de bestuursperiode. 

• Er is slechts een beperkt aantal, specifiek benoemde, bestuursfuncties die de UT als fulltime 
functies aanmerkt en conform beloont tot een per functie vastgesteld maximum aantal 
bestuursmaanden. 

• In bepaalde, specifiek benoemde gevallen kan het vervullen van een nevenactiviteit 
studiepunten opleveren. 

Toelichting; voorbeeld So/arteam etc. 
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