
Discussiestuk Activisme 

Het doel van dit stuk is om enkele oplossingsrichtingen binnen de discussie over essentieel parttime 

activisme binnen het TOM te verkennen. Middels het stuk “Studentenactivisme, herijking van de 

uitgangspunten” (CvB-D 2015/073), dat ter informatie heeft gelegen bij het CvB decanenoverleg 

alsmede in de UCO, is vastgesteld dat activisme UT-breed wordt gedragen. Echter, zoals eerder in de 

universiteitsraad besproken, zijn er enkele problemen met betrekking tot activisme binnen TOM (“UR 15 

006”). De meest acute problemen die voorkomen gaan over de ontmoediging van activisme, het 

plannen van activiteiten voor studenten met verschillende studies en het essentiële –middelgroot- 

activisme.  

 

De ontmoediging van activisme, voornamelijk richting eerstejaars, is het eerste gesignaleerde probleem. 

De combinatie van een grote onderwijseenheid, de ondeelbaarheid van die eenheid en het BSA 

gebaseerd op 3 onderwijseenheden, maakt dat eerstejaars zich op dit moment voldoende focussen op 

hun studie. Zeker in het eerste semester van een opleiding is dit van belang de eerste twee modules zijn 

immers ontworpen als selecterende modules. Daarna hebben studenten in het algemeen hun draai 

gevonden. Om de ondernemende houding en organisatievaardigheden van studenten te verhogen en 

belangrijke competenties op te doen moeten opleidingen studenten de verantwoordelijkheid bieden in 

het ondernemen van extra-curriculaire activiteiten, zeker omdat de arbeidsmarkt zulke competenties 

van studenten verlangt. Daarom moet, zoals de rector ook heeft aangegeven, de UT actief het belang 

van activisme blijven erkennen en deelname daaraan stimuleren. 

 

Een essentieel aspect van activisme is het ontmoeten van en samenwerken met mensen uit andere 

disciplines, zoals ook in Vision 2020 geschetst wordt. Het rijke verenigingsleven is bij uitstek de 

omgeving om interdisciplinaire ervaringen op te doen. Binnen TOM is op dit moment de situatie dat veel 

colleges verplicht zijn gesteld, waardoor studenten niet de vrijheid hebben om deel te nemen aan extra-

curriculaire activiteiten. Door deze verroostering wordt dit niet alleen ontmoedigd, maar is het dus 

haast onmogelijk om activiteiten te organiseren en voornamelijk om deze te plannen voor studenten 

met diverse achtergronden. Dit wordt door veel verenigingen uit verschillende sectoren gesignaleerd.  

 

Voornamelijk parttime activisme is zeer lastig om in de huidige vorm te blijven beoefenen binnen TOM. 

Daarom zijn verenigingen de afgelopen jaren bezig geweest om activiteiten en organisatiestructuren te 

heroverwegen en aan te passen. Nu zijn er enkele vormen van parttime activisme die essentieel in deze 

vorm zijn voor onze UT. Dit zijn voornamelijk de koepels van de sectoren: ’t Fact, Sportkoepel, UniTe, 

Apollo en Overleg Studieverenigingen. Daarnaast geldt dit ook voor Universiteitsraadpartijen. Deze 

organisaties zorgen er voor dat studenten goed vertegenwoordigd zijn aan de UT. Deze organisaties 

bestaan allen uit parttime besturen die noodzakelijk zijn om het studentenleven aan de UT vorm te 

geven. Een herstructurering van deze specifieke vormen van activisme is geen reële oplossing, omdat de 

gewenste takenpakket een parttime invulling eist.  

 



Met betrekking tot de ontmoediging van activisme is toegezegd door het college om stappen te 

ondernemen. De invulling van essentieel parttime activisme binnen TOM vraagt echter nog naar 

oplossingsrichtingen. Een mogelijkheid is het flexibiliseren van roosters door de verantwoordelijkheid 

tot het bijwonen van bijvoorbeeld colleges of het plannen van projectvergaderingen bij de student zelf 

te laten liggen. Daarnaast kan het college overwegen om deelcijfers langer te laten gelden voor 

studenten die zich in deze situatie bevinden.  

 

Op deze manieren wordt de studentenpopulatie nog beter meegenomen in het beleid van de UT en 

krijgen studenten weer de  mogelijkheden om zichzelf te ontplooien en relevante competenties op te 

doen. Hierdoor profileert de universiteit zich eenduidig en krachtig om zo de ondernemende universiteit 

te blijven, en dat profiel zelfs te versterken. 
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