Procedure aanvraag activisme-erkenning
De beoordeling van de aanvraag voor activisme-erkenning zal lopen via een vaste procedure. De
aanvraag zal worden beoordeeld door de Activisme erkenning Commissie (AC). De beoordeling
gebeurt aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
1. Het reflectieverslag voldoet aan de richtlijnen.
2. De student heeft zijn/haar leerervaring op een heldere manier onder woorden kunnen
brengen in het verslag en in het gesprek.
3. De student overtuigt de commissie van zijn/haar leerervaringen.

De procedure
In de eerste stap in de procedure wordt je verslag voorgelegd aan de AC, waarvan twee leden het
verslag zullen lezen. Na het lezen en beoordelen van het verslag zijn er drie opties voor de vervolgstap:
- Je wordt uitgenodigd voor een kort gesprek waarin de AC doorvraagt op jouw
reflectieverslag. Dit gesprek zal ongeveer 30 minuten duren. Na het gesprek wordt de
erkenning toegekend.
- De geschreven reflectie laat voldoende diepgang zien, waardoor het niet nodig wordt geacht
je uit te nodigen voor het gesprek. De erkenning wordt direct toegekend.
- Mocht de AC in beide het gesprek en de geschreven reflectie onvoldoende diepgang zien, dan
zal er een afsluitend gesprek zijn met een docent of medewerker die ervaren is op het gebied
van reflecties. Dit zal eerst met je worden afgestemd, voordat het in gang wordt gezet.

De Activisme erkenning Commissie
De Activisme erkenning Commissie bestaat uit de volgende leden:
-

Femke Witmans
Bauke Morra
Maaike de Bondt
Nadieh Kaldenbach
Anne Rikhof

Mocht je, vanwege persoonlijke redenen, het liever niet hebben dat één van de leden jouw verslag
beoordeeld, kan dit worden aangegeven door een e-mail te sturen naar: activismeerkenning@union.utwente.nl

Edubadge
Na het behalen van de activisme erkenning krijg je ook een Edubadge toegekend,
welke je online kunt aanvragen. De aanvraagprocedure wordt na het behalen van
de erkenning toegestuurd. De Edubadge is een exclusieve digitale badge
waarmee je kunt laten zien dat je een fulltime bestuursjaar hebt gedaan en
hiervoor erkend bent door de Universiteit Twente. De badge is makkelijk te delen
via verschillende sociale netwerken, zoals LinkedIn. De badge is de ideale manier
om jouw netwerk en potentiële werkgevers te laten zien wat jij betekend hebt voor
de Universiteit Twente!

Uitreiking certificaat
Wanneer het verslag voor de activisme-erkenning is goedgekeurd, wordt het certificaat gedrukt en
ondertekend door de Student Union en de Rector Magnificus. Daarom zal het nog een aantal weken
duren na de goedkeuring, voordat je het certificaat kunt afhalen. De AC neemt contact met je op om
een afspraak te plannen om het certificaat op te halen wanneer deze gereed is.

