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EVALUATIE PROJECT ACTIVISME-ERKENNING D.D. 25 AUGUSTUS 2010 
Student Union – Portefeuillehouder Academische Vorming 
 
Aanleiding 
De Student Union vindt het belangrijk dat het activisme aan de Universiteit Twente wordt erkend, 
zowel financieel (afstudeermaanden) als inhoudelijk (Activisme-erkenning). De Activisme-erkenning 
voorziet in de behoefte van studenten om aan te kunnen tonen dat zij zich een jaar lang hebben 
ingezet voor hun studentorganisaties. De erkenning vormt ook een stimulans voor studenten die (nog) 
niet actief zijn. 
 
Relatie met instellingsstrategie: 
Een actieve studentenpopulatie is cruciaal in de profilering van de Universiteit Twente. 
 
Doelgroep 
De Activisme-erkenning is bedoeld voor studenten die minimaal een jaar lang actief zijn geweest in 
een bestuur of grote commissie bij een organisatie verbonden aan de Universiteit Twente. 
 
Certificaat 
De Activisme-erkenning bestaat uit een certificaat uitgegeven door het College van Bestuur met hierop 
de naam van de studentorganisatie waar de student in het bestuur of grote commissie actief is 
geweest, de persoonlijke gegevens en ondertekening door de Rector Magnificus en de 
portefeuillehouder Academische Vorming van de Student Union. 
 
Voorwaarden 
Indien een student in aanmerking wil komen voor een Activisme-erkenning, moet de student aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

- De student moet ingeschreven staan aan de Universiteit Twente; 
- De studentorganisatie, waar de student actief is geweest, moet verbonden zijn met de 

Universiteit Twente. De organisatie hoeft niet Unionerkend te zijn; 
- De student moet minimaal een jaar een functie hebben bekleed in één commissie of bestuur; 
- De functie in de commissie of het bestuut beslaat gemiddeld 30 uur per week met een 

minimum van 40 weken per jaar; 
- De student heeft zelf een verslag geschreven over de opgedane vaardigheden, competenties 

en kennis dat aan de gestelde eisen voldoet; 
- De student heeft het verslag op tijd ingeleverd (binnen 3 maanden na het einde van het 

activismejaar); 
- De student heeft nog niet eerder deze erkenning voor activisme ontvangen; 
- Het verslag is goedgekeurd door de beoordelingscommissie. 

 
Eenmalige regeling 
De Student Union heeft alle oud-bestuurders eenmalig de mogelijkheid geboden om ook een 
certificaat aan te vragen. De voorwaarden voor deze groep actieve studenten zijn hetzelfde als 
hierboven beschreven, met de uitzondering dat de aanvraag niet binnen 3 maanden na het 
activismejaar ingeleverd hoefde te worden. Voor deze regeling heeft een inlevertermijn van 4 
maanden gegolden, welke is ingegaan op het moment dat de regeling Activisme-erkenning is gestart. 
 
Voorselectiecommissie (VSC): 
De VSC beoordeelt de aanvragen en geeft een advies aan de Beoordelingscommissie over het 
uiteindelijk te nemen besluit. De studenten uit de VSC hebben allemaal een verklaring van vertrouwen 
getekend waarin zij beloven alle (persoonlijke) gegevens/informatie in vertrouwen te behandelen, dit 
wordt als succesvol ervaren. Daarnaast beoordelen zij geen aanvragen van relaties en bekenden. 
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Om tot een zo rechtvaardig mogelijke beoordeling te komen is het proces nogmaals tegen het licht 
gehouden. Er is besloten dat alle aanvragen vanaf 1 september 2010 door twee leden van de VSC 
dienen te worden beoordeeld, waarna de individuele beoordelingen kunnen worden vergeleken en 
besproken. Uiteindelijk dient overeenstemming te worden bereikt over het advies richting de BC. 
 
Samenstelling VSC: 
Joost Peeters 
Karin van Ewijk 
Eelco Eerenberg 
Jesse Szepieniec  
Judith Kreuzen 
 
Beoordelingscommissie (BC): 
Het advies van de VSC wordt als zwaarwegend gezien bij het beoordelen van de verslagen. De BC 
heeft echter het recht om een verslag dat aan alle voorwaarden voldoet af te keuren indien hiervoor 
gegronde redenen bestaan, die recht doen aan het doel van de erkenning. Tevens heeft de BC het 
recht een verslag dat niet aan alle voorwaarden voldoet toch goed te keuren, eventueel na 
(gedeeltelijke) revisie door de student. 
 
Samenstelling BC: 
Ed Brinksma – Rector Magnificus 
Marieke Hofman – Hoofd studieadviseurs 
Mark Weirath – Verenigingscoördinator Cultuur 
Suzanne van Haagen – Portefeuillehouder Academische Vorming 
 
Evaluatie 
Voor de evaluatie van dit project is afgesproken te kijken naar de volgende onderdelen: 

- Minimaal 40 studenten moeten een erkenning aangevraagd hebben; 
- Minimaal 30 activisme-erkenningen moeten ook daadwerkelijk zijn uitgegeven; 

Indien de doelen zijn behaald kan de pilot als een succes worden beschouwd. De aantallen studenten 
zijn inclusief de studenten die met terugwerkende kracht een certificaat hebben aangevraagd. 
 
Resultaat: 
Gedurende de pilot Activisme-erkenning zijn er door de BC 69 erkenningen toegekend en 2 
aanvragen afgewezen, hiermee zijn de evaluatiepunten met een positief resultaat afgerond. De 
aanvragen blijven daarnaast binnenkomen van besturen die recentelijk zijn gewisseld.  
 
Discussiepunten 

1. Kleiner activisme 
Vanuit meerdere gremia is het verzoek gedaan om ook kleiner activisme voor de erkenning in 
aanmerking te laten komen.  
- Gezien de situatie dat  

o klein activisme is zekere mate afhankelijk is van de invulling van fulltime 
bestuursfuncties 

o juist de fulltime besturen lastig worden gevuld 
o het kleiner activisme niet per definitie studievertragend is 
o de doelgroep duidelijk moet kunnen worden geïdentificeerd 
o het proces handelbaar moet blijven 
o de erkenning vooral wordt gebruikt om (in het buitenland) studievertraging te kunnen 

verklaren 
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o er andere manieren zijn waarop het kleiner activisme onder de aandacht wordt 
gebracht (bijvoorbeeld met: de P-Activismeprijs, de Schuijer Campus Cultuur prijs, de 
Stheeman bokaal en de Tonnie Activismeprijs) 

is er besloten het kleiner activisme niet in aanmerking te laten komen voor de activisme-
erkenning in de vorm van een certificaat. 

 
2. Optellen van activisme 
Vanuit meerdere gremia is het verzoek gedaan om twee parttime bestuursfunctie bij elkaar op te 
mogen tellen voor een Activisme-erkenning. Er is besloten dat het activisme alleen bij elkaar op 
mag worden geteld op het moment dat dit activisme in hetzelfde activismejaar heeft 
plaatsgevonden.  

 
3. Andere vormen van activisme 
Het verzoek om ook andere vormen van activisme zoals vrijwilligerswerk of ondernemerschap te 
erkennen wordt niet gehonoreerd. Het activisme moet een activiteit van de universiteit zijn en voor 
ondernemerschap zijn er andere vormen van compensatie of tegemoetkoming. 
 
4. Hbo-studenten 
Het verzoek om ook Hbo-studenten een erkenning te geven heeft inhoudelijk geen bezwaar, maar 
deze erkenning zal dan vanzelfsprekend door het Saxion moeten worden verleend. De Student 
Union zal et komende jaar contact opnemen met het Saxion om het project Activisme-erkenning 
uit te leggen en benodigde informatie beschikbaar te stellen, zodat in de toekomst ook deze groep 
actieve studenten wordt gesteund. 

 
Verbeterpunten/vervolgstappen n.a.v. de evaluatie: 

- De ervaringen van de aanvragers worden momenteel gemeten door middel van een 
vragenlijst. 

- De richtlijnen worden verduidelijkt op punten waarover gedurende het pilot jaar vragen zijn 
gesteld/door de VSC is geconstateerd dat meer informatie noodzakelijk is. 

- Er was geen verplichte vorm waaraan een verslag moest voldoen. In de praktijd blijkt dat de 
hantering van de STARR methode alle gevraagde informatie geeft. Besloten is daarom de 
opbouw van het verslag met de STARR methode te verplichten. 

- Binnen de bestuursreflectie worden twee manieren van reflecteren geconstateerd, als bestuur 
en als persoon, de VSC en BC zijn van mening dat deze ruimte goed is.  

- In de richtlijnen wordt vermeld dat alle referenties zullen worden nagebeld, zodat de 
aanvragers zich hiervan bewust zijn en de referenties hiervan vooraf op de hoogte kunnen 
worden gesteld. 

- Er wordt een vast tijdschema gepubliceerd op de website van de Student Union en de 
Blackboard pagina zodat studenten op de hoogte zijn van de vergaderdata en deadlines.  

- Alle aanvragen worden door 2 studenten uit de VSC beoordeeld. 
- Activisme uitgevoerd in één en hetzelfde activismejaar mag bij elkaar worden opgeteld om 

aan de kwantitatieve criteria voor een Activisme-erkenning te kunnen voldoen. 
   

 
 
 
 


