
Wat is activisme?
Op de campus en in de stad bruist het van de 

activiteiten. Het merendeel van al deze activiteiten wordt 

georganiseerd door de studenten van de universiteit. 

Dit maakt de Universiteit Twente uniek en geeft het een 

ondernemend karakter. Studentenactivisme is je inzetten 

voor het actieve studentenleven op de Universiteit Twente 

en het organiseren van en deelnemen aan activiteiten 

voor studenten. Hierbij kan gedacht worden aan het 

organiseren van een symposium, een groot toernooi, een 

reis naar het buitenland, het inzetten voor betere colleges 

of zelfs het starten van een eigen bedrijf!

“Verder kijken dan je directe omgeving. 

Vernieuwende activiteiten ontplooien en 

je kennis verruimen. Je komt het in onze 

regio dagelijks tegen. Door grenzen te 

overschrijden zijn we in staat bruggen te 

bouwen en innovatieve wegen te bewandelen. 

Juist door studenten ook die ruimte te bieden 

ontstaat een sterke synergie, die uitstraalt 

over de regio, ons land en zelfs de wereld. 

Voor nu, maar zeker ook in de toekomst.

- Peter den Oudsten, oud-Voorzitter Regio Twente 

en oud-Burgemeester van Enschede

Belang van activisme
Naast dat studentenactivisme leuk is, wordt er van 

studenten verwacht dat zij naast studeren verschillende 

ervaringen en vaardigheden opdoen, zodat ze kritisch 

en met beide benen in de maatschappij staan. Studie is 

uiteraard erg belangrijk hierin, maar minstens zo belangrijk 

zijn je sociale en organisatorische vaardigheden. 

Dit is iets wat je leert wanneer je actief bent. ‘Actief zijn 

is een investering in jezelf.’ Door actief te worden gaan 

studenten een enorm leerzame en leuke tijd tegemoet. Je 

ontmoet veel verschillende mensen en tegelijkertijd doen 

studenten veel ervaringen op waar zij later profijt van 

hebben. Daarnaast ontwikkelen studenten verschillende 

competenties die je niet leert uit studieboeken, 

voorbeelden hiervan zijn competenties als: leiderschap, 

zelfmanagement, tonen van initiatief en het nemen 

van beslissingen. Ook heb je op de arbeidsmarkt een 

streepje voor op de rest, actief zijn scoort bij toekomstige 

werkgevers. Wat studenten hebben gedaan naast hun 

studie en hoe ze sociaal en organisatorisch zijn ontwikkeld,  

speelt een zeer belangrijke rol of je in aanmerking komt 

voor die ene baan!

OUDER-
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Studie en activisme combineren
Is activisme wel te combineren met studeren? Dit is een belangrijke vraag voor veel ouders. Studeren is immers de hoofdreden waarom 

uw kind naar de Universiteit Twente is gekomen. Zoals eerder al aan bod is gekomen wordt er door het bedrijfsleven ook veel waarde 

gehecht aan de ontwikkeling en ervaringen die naast het studeren opgedaan worden. De Student Union is het overkoepelende 

studentenorgaan dat verantwoordelijk is voor alle activiteiten naast studeren op de universiteit. Daarnaast behartigt zij de belangen 

van alle studenten op de Universiteit Twente. De Student Union is het aanspreekpunt voor activisme en stimuleert de studenten zoveel 

mogelijk actief te worden.

De Student Union maakt onderscheid tussen twee soorten activisme, ‘groot activisme’ en ‘klein activisme’. ‘Groot activisme’ houdt hier 

in dat een student een fulltime periode actief is naast zijn/haar studie, voor dit type activisme wordt meestal de studie een bewust voor 

een bepaalde periode stop gezet. Het fulltime bezig zijn met activisme kan door een volledig jaar een bestuursfunctie te vervullen 

of door actief te zijn binnen een grote commissie zoals de Kick-In commissie (introductieweek). Bij deze vorm van activisme krijgen 

studenten veel verantwoordelijkheden en kunnen een grote bijdrage leveren aan het verenigingsleven op de UT. Wanneer studenten 

kiezen voor parttime activisme, ook wel ‘klein activisme’, hoeven studenten hiervoor hun studie niet stop te zetten. Zij kunnen 

bijvoorbeeld een functie in een commissie of parttime bestuur vervullen en daarnaast vakken volgen, zodat zij geen studievertraging 

op hoeven te lopen. 

Wat krijg je er voor terug
De Universiteit Twente en de Student Union waarderen 

activisme enorm. Zij zijn van mening dat nevenactiviteiten 

een aanvulling vormen op het onderwijsprogramma 

en academische en persoonlijke ontwikkelingen van de 

student vervolmaken. De UT faciliteert dit in de vorm 

van een financiële beloning middels de regeling  FOBOS 

(Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden 

Studenten). Dit is een bedrag wat je terug krijgt van de 

universiteit, wanneer je een bepaald aantal maanden 

niet hebt kunnen studeren, maar bezig bent geweest met 

bijvoorbeeld het organiseren van een studiereis.

De leerervaringen die studenten uit hun activisme halen, 

wordt ook gewaardeerd door middel van een fysieke 

erkenning, die wordt uitgegeven door de Student Union 

en de Universiteit Twente. Deze erkenning bestaat uit 

een certificaat uitgegeven door het College van Bestuur. 

Dit certificaat is een erkenning voor je activisme, welke 

ondertekend wordt  door de Rector Magnificus van de UT 

en de Portefeuillehouder Academische Vorming van de 

Student Union. Hierop staat de naam van de student, de 

vereniging waar de student in het bestuur en/of een grote 

commissie actief is geweest en een korte beschrijving van 

de activisme-erkenning. 

Meer informatie hierover kan gevonden worden op de 

Student Union website: www.studentunion.utwente.nl

“Je gaat studeren en na vier of vijf jaar een diploma halen 

en dan ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Dat is wat de 

overheid en veel ouders denken; maar er is veel meer!  

Men gaat naar de universiteit om zich te ontwikkelen 

op allerlei gebieden zoals cultuur, sport, organiseren, 

leiding geven enz. Je inzetten in het bestuur van 

studentenvereniging is hierbij een uitstekende manier!

- Prof.  em. Mr. J. TROCH , Hoogleraar Corporate Governance 

en Voormalig Voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Koninklijke Grolsch
Partners Student Union


