
1 

 

 

Beleidsplan 

Verenigingsjaar 2017-2018 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 Nina Serpenti - Voorzitter 

Ramon Pieternella - Vicevoorzitter 

Meggie Janssen - Secretaris 

Anouk Smits - Penningmeester 

Anneloes Meijer – Commissaris Externe Betrekkingen 



2 

Voorwoord 

  

Beste leden van Flow, beste geïnteresseerden, 

  

In dit beleidsplan presenteert het bestuur 2017-2018 haar plannen en doelen voor 

Studievereniging Flow, voor het collegejaar 2017-2018. De focus wordt hierbij gelegd op de 

beleidspunten die in dit plan worden besproken.  

 

Na een groot aantal vergaderingen, brainstormsessie’s en de nodige uurtjes achter onze 

bureaus, zijn we samen tot een duidelijk en uitgebreid plan gekomen, waar we alle vijf 

volledig achter staan. Ons doel is de verenging naar een hoger niveau tillen op zowel 

educatief, professioneel als sociaal niveau. De voornaamste kernwoorden die hierbij in onze 

plannen terugkomen, zijn: modernisering, internatiolisering en verbinding. Met onze 

plannen willen we ervoor zorgen dat het voor de leden van Flow zo makkelijk mogelijk 

wordt gemaakt. Daarnaast is het van groot belang dat de verengiging geleidelijk 

internaionaliseert, gezien er steeds meer internationale studenten voor Tilburg University 

kiezen en er dit jaar tevens een Engelstalige bachelortrack binnen CIW is opgericht. 

Studieverenging Flow is er voor alle studenten Communicatie- en 

Informatiewetenschappen, en dat zal dit jaar hopelijk alleen maar meer duidelijk worden. 

We gaan met z’n allen hopelijk een geslaagd en gezellig jaar tegemoed, vol met 

interessante, leerzame en leuke activiteiten. We zullen er met z’n vijven alles aan doen om 

ons maximaal voor de verenging in te zetten. Op een mooi jaar! 

 

 

Namens het bestuur 2018-2019, 

  

Nina Serpenti 

Voorzitter 
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Inhoudsopgave 

 

Voorwoord 

Inhoudsopgave 

1. Educatief 

2. Professioneel 

3. Sociaal 
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1. Inleiding 

Studievereniging Flow is de studievereniging voor studenten Communicatie- en 

Informatiewetenschappen aan Tilburg University. De vereniging heeft dan ook ten doel het 

behartigen van de belangen, in de meest ruime zin van het woord, van studenten van Tilburg 

University, die ingeschreven staan bij de studierichting Communicatie- en 

Informatiewetenschappen. Dit gebeurt elk jaar aan de hand van drie pijlers: Educatief, 

Professioneel en Sociaal.  

 

Onder de pijler Educatief behoort alles rondom studiebegeleiding. Dat is de boeken- en 

samenvattingenverkoop, bijles, hulp bij studeren, de paper nakijkservice, hulp bij minor- en 

masterkeuze, studiezaaltjes in tentamenperiodes, etc. 

 

Onder de pijler Professioneel behoort alles rondom arbeidsmarktoriëntatie. Dat is workshops, 

bedrijfsbezoeken, de studiereis, carrière-evenementen, etc. Bovendien houdt dit ook de 

professionaliteit van de vereniging zelf in; dus het imago dat Studievereniging Flow naar 

buiten uitstraalt, de relaties met partners en sponsoren, maar ook de banden met docenten 

en medewerkers van de universiteit. 

 

Onder de pijler Sociaal behoren alle sociale en informele activiteiten en dergelijke die worden 

georganiseerd, maar ook spelen hier de banden met de leden mee. Het gaat dan ook om het 

onderhouden van de relaties met huidige leden, donateurs en alumni; ook heeft dit te maken 

met het aantrekken van nieuwe leden, zoals premasterstudenten en internationale 

studenten. Hierbij is transparantie en toegankelijkheid heel belangrijk. 

 

1.1 Missie van Flow 

Studievereniging Flow helpt studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen aan 

Tilburg University op educatief, professioneel en sociaal niveau. 
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1.2 Visie van Flow 

Connecting by communicating. Studievereniging Flow helpt studenten in contact te komen 

met elkaar, met de stad Tilburg, met de universiteit en met de arbeidsmarkt zodat 

afgestudeerde Flow’ers op een goede plek op de arbeidsmarkt terecht komen, met voldoende 

academische en sociale skills. Dit probeert Studievereniging Flow te doen door op 

verschillende manieren ondersteuning te bieden op de diverse aspecten van de studie 

Communicatie- en Informatiewetenschappen. 
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1. Educatief 

        

Studiebegeleidend materiaal verzorgen is een belangrijke taak van een studievereniging. Er 

zijn veel leden die dit als voornaamste reden zien om lid te worden van Flow. Om deze reden 

is het belangrijk dat dit materiaal beschikbaar en makkelijk te verkrijgen is voor iedereen en 

dat de kwaliteit en prijs goed zijn. Dit zal verder toegelicht worden in de paragrafen 1.1.1, 

1.1.2 en 1.1.3. 

 

1.1 Webshop         

 

De verkoop van boeken en samenvattingen is een van de belangrijkste educatieve services 

die Flow biedt. Om het gebruik van deze services makkelijker te maken wordt komend jaar 

onderzocht of het mogelijk is om een webshop op te zetten. Hier kunnen de leden dan het 

hele jaar door boeken, samenvattingen en Flowkleding bestellen. Als dit nuttig blijkt te zijn 

voor leden zal het bestuur 2017-2018 dit plan gaan uitvoeren. 

 

 

1.2 Samenvattingen        

 

Om de kwaliteit van de samenvattingen te verbeteren worden komend jaar samenvattingen, 

in overleg met docenten, gecontroleerd op juistheid en volledigheid door de docenten. 

Gedurende het jaar zal er gekeken worden of er een manier is waarop de verkoop van 

samenvattingen online plaats kan vinden, bijvoorbeeld via de webshop, genoemd in 1.1.1, of 

via e-mail. Dit is milieuvriendelijker omdat er papier bespaard wordt door samenvattingen 

niet meer uit te printen. Tevens is het aantrekkelijker voor leden dat er niet langer één 

bepaald ophaalmoment is, maar dat zij de samenvatting(en) via de mail ontvangen. Waarvoor 

echter gewaakt moet worden is dat niet één iemand de samenvatting koopt en dan ‘illegaal’ 

verder distribueert. Hoe dit voorkomen kan worden, wordt komend jaar onderzocht. 
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1.3 Nieuwe tracks       

 

De studie Communicatie- en Informatiewetenschappen is constant aan het veranderen en 

Flow zal zich daarop aan moeten passen. Vanaf collegejaar 2017-2018 zijn er twee nieuwe 

bachelortracks binnen CIW, namelijk New Media Design en Cognitive Science and Artificial 

Intelligence (CSAI). Daarbij valt ook de mastertrack Data Science Business and Governance 

onder CIW. Aangezien deze studenten ook lid kunnen worden van Flow, zal ernaar worden 

gestreefd om hen dezelfde studiebegeleidende materialen te kunnen bieden. Daarnaast 

zullen er studenten van de nieuwe tracks worden benaderd om samenvattingen te schrijven, 

zodat deze in het collegejaar 2018-2019 meteen kunnen worden aangeboden aan hun 

medestudenten. Er zal keihard gewerkt worden dat deze middelen sowieso in het jaar 2018 - 

2019 beschikbar zijn. Tevens zal ernaar worden gestreefd om tentamentrainingen aan te 

bieden aan studenten van de nieuwe tracks. 

Het bestuur 2017-2018 zal zich daarnaast goed laten informeren en contacten onderhouden, 

zodat zij ook studenten van de nieuwe tracks kunnen helpen met vragen over hun studie. Er 

zal goed contact worden onderhouden met CSAI mentoren en de studie-adviseur, zodat we 

deze studenten op educatief gebied goed kunnen ondersteunen. Als laatste zal getracht 

worden om vakrecensies van de nieuwe vakken beschikbaar te stellen. Uiteraard zal er goed 

gecommuniceerd moeten worden naar de studenten van de nieuwe tracks dat niet al het 

studiebegeleidend materiaal direct beschikbaar zal zijn, maar dat eraan wordt gewerkt om dit 

zo spoedig mogelijk aan te kunnen bieden. Zo zal hopelijk in het collegejaar 2018-2019 het 

studiebegeleidend materiaal voor de nieuwe tracks volledig beschikbaar zijn. 
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2. Professioneel 

 

Net zoals bij iedere organisatie is het van belang dat Studievereniging Flow professionaliteit 

uitstraalt. Dit zal de verengiging naar een hoger niveau tillen en interessante partners 

aantrekken. Twee onderdelen die daar bij horen zijn het professionaliseren van de 

verenging en het verbeteren en verbreden van arbeidsmarkt oriëntatie voor studenten. 

 

2.1 Feedback op de vereniging       

Om de vereniging naar een hoger niveau te tillen, moet een beeld worden geschetst van  wat 

de leden verwachten van Studievereniging Flow. Daarom zullen er in de toekomst meer 

evaluatiemethoden gebruikt worden om te onderzoeken hoe leden boeken, samenvattingen 

en evenementen beoordelen. Op deze manier wordt het duidelijk welke gebieden om 

aandacht vragen. Met enquêtes kan bijvoorbeeld vastgesteld worden of een samenvatting 

voldoet aan de gewenste kwaliteit, en hoe deze verbeterd kan worden indien nodig. Verder 

wordt ook een grotere algemene enquête verspreid om feedback te krijgen op de algemene 

staat van de vereniging. Op deze manier hoopt het bestuur 2017-2018 een beter beeld te 

krijgen van wat de leden van Flow wensen en verwachten en daarop in te kunnen spelen. 

 

2.2 Verbreding en variatie aanbod stages en vacatures  

Het is opvallend dat veel van de stages en vacatures die nu aangeboden worden op de stage- 

en vacaturepagina van Flow gericht zijn op studenten die de track BDM volgen. Mede om 

deze reden zal de stage- en vacaturepagina gedurende het collegejaar 2017-2018 uitgebreid 

en veranderd worden. Hierbij zullen de stages en vacatures worden gecategoriseerd voor de 

verschillende richtingen van onze studie, zodat er een goed online overzicht zal zijn van alle 

stages en vacatures voor alle studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen. De 

vicevoorzitter zal gedurende het jaar de stage- en vacaturepagina ombouwen. Daarnaast zal 

het bestuur 2017-2018 dit jaar een stapje verder gaan, door zelf stages en vacatures te zoeken 

om op de website aan te bieden. Door meer stages en vacatures aan te bieden op de pagina 

zal deze vaker bezocht worden. Om deze reden zal het voor bedrijven dan ook interessanter 

zijn om zichzelf op deze pagina te laten plaatsen, waardoor het aanbod zal blijven toenemen. 
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2.3 Uitbreiden contacten       

Flow organiseert door het jaar heen veel activiteiten voor en door studenten, waaronder 

bedrijfsbezoeken, workshops en trainingen. De universiteit, waaronder Student Career 

Services, zet zich ook in voor de ontwikkeling van de student op het gebied van 

arbeidsmarktoriëntatie. Het bestuur 2017-2018 wil de krachten bundelen door meer lijntjes 

uit te zetten, zowel binnen als buiten de faculteit, om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van 

activiteiten te garanderen. Het bestuur 2017-2018 is van mening dat alle partijen hiervan 

zullen profiteren, waarbij de focus ligt op de leden van Flow.  

 

2.3.1. Contacten binnen de faculteit      

Momenteel vindt er geen structurele samenwerking plaats tussen studieverenigingen binnen 

de faculteit Humanities. Het bestuur 2017-2018 is van plan om een 

samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de andere studieverenigingen binnen onze 

faculteit: Animo, Extra Muros en Sapientia Ludenda. In de maanden juli en augustus heeft er 

al contact plaatsgevonden tussen de voorzitters van alle verenigingen en deze hebben hun 

positieve mening uitgesproken over dit initiatief vanuit Flow. Het bestuur 2017-2018 tracht 

om een overeenkomst te vinden met deze verenigingen waarin er continu contact plaats zal 

vinden, zoals bijvoorbeeld maandelijkse bijeenkomsten. Door nauwe samenwerking zullen 

zowel activiteiten, professionele begeleiding en studiemateriaal door alle partijen worden 

aangeboden. Men kan hierbij denken aan bedrijfsbezoeken, workshops, samenvattingen, 

bijles en stages en vacatures. 

Daarnaast heeft Flow met een aantal belangrijke sleutelfiguren binnen de faculteit geen of 

nauwelijks contact. Het is voor onze vereniging van belang om ook met het faculteitsbestuur 

en medewerkers binnen het departement Communicatie- en Informatiewetenschappen 

contact te hebben, omdat het voor allen van belang is de student CIW zo goed mogelijk te 

ondersteunen op educatief en professioneel vlak.   

 

2.3.2 Contacten met studieverenigingen buiten de faculteit  

Het is voor Flow ook interessant om met studieverenigingen buiten de faculteit contact te 
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leggen, gezien het feit dat er een groot aantal CIW studenten na de bachelor doorstroomt 

naar een master binnen een andere faculteit. Naast masterstudenten kunnen ook minor 

studenten profiteren van een samenwerking. Het bestuur 2016-2017 is al begonnen met het 

opstellen van broertjesovereenkomsten, maar uit contact met een aantal verenigingen blijkt 

dat hiervoor in sommige gevallen nog niet genoeg onderhandingen en overleg heeft 

plaatsgevonden. Het bestuur 2017-2018 zal in goed overleg met andere verenigingen tot 

overeenkomst komen. We willen hierbij de focus leggen op nieuwe ideeën en afspraken. 

 

2.4 Verbeteren alumnicontacten      

Naast leden is Flow ook vele alumni rijk. Het bestuur 2017-2018 is van mening dat goed 

contact met deze alumni van groot belang is. Alumni kunnen de huidige studenten helpen en 

stimuleren op veel vlakken. Daarnaast kunnen de studenten ook veel betekenen voor onze 

alumni. Om leden van Flow op professioneel gebied beter te ondersteunen zal er meer 

gebruik gemaakt worden van het alumninetwerk. Er zullen meer contactmomenten 

gecreëerd worden. Tijdens deze contactmomenten kunnen leden met alumni praten om uit 

te vinden hoe het is om in het vakgebied te werken en hoe ze zich het beste kunnen 

voorbereiden op de arbeidsmarkt. Op deze manier krijgen studenten een beter idee van wat 

de carrièremogelijkheden zijn binnen alle verschillende tracks.   

Daarnaast is het ook belangrijk om de al bestaande mogelijkheden nog beter te promoten. 

Via de TSH Career Services is het mogelijk om als student in contact te komen of mee te lopen 

met alumni. Van deze mogelijkheid wordt nu nog vrij weinig gebruik gemaakt, omdat de 

service niet bekend is bij  studenten. Om deze mogelijkheid onder leden te promoten en 

ervoor te zorgen dat dit meer op de leden afgestemd wordt, zal er samengewerkt worden 

met de Career Services afdeling. 
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3. Sociaal 

 

3.1 Internationalisering        

Sinds het collegejaar 2017-2018 is er een nieuwe Engelstalige bacheloropleiding gekomen die 

bij Communicatie- en Informatiewetenschappen hoort, namelijk Cognitive Science and 

Artificial Intelligence (CSAI). Naast de internationale studenten die een master of premaster 

bij CIW volgen, zullen er dus ook internationale bachelorstudenten zijn. Afgelopen jaren is de 

internationalisering van de vereniging al in gang gezet, maar het bestuur 2017-2018 denkt dat 

internationalisering dit jaar nog belangrijker zal zijn door de nieuwe instroom van 

internationale studenten.  

 

3.1.1 Internationaliseringsproject      

 

Tilburg University is een internationaliseringsproject gestart om internationalisering binnen 

verenigingen aan te moedigen. Flow is één van de elf verenigingen die is uitgekozen om deel 

te nemen aan een projectgroep, omdat zij goede en innovatieve ideeën heeft aangeleverd. In 

deze projectgroep zal nauw worden samengewerkt met de andere verenigingen die zijn 

uitgekozen door de universiteit. De ideeën van Flow zijn met name gericht op de integratie 

van de internationale studenten. Dit houdt in dat er geen nadruk ligt op speciale activiteiten 

voor internationale studenten, maar dat de activiteiten van Flow beschikbaar gesteld zullen 

worden voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Dit voorkomt een kloof tussen 

Nederlandse en internationale studenten. 

Er wordt al veel promotie in het Engels gedaan en er zijn al mogelijkheden voor internationale 

studenten om aan activiteiten van Flow deel te nemen. Het bestuur 2017-2018 denkt echter 

dat dit komend jaar nog meer uitgebreid kan worden. Zo zullen belangrijke documenten en 

promotieartikelen ook in het Engels beschikbaar gesteld worden. Daarnaast zullen 

activiteiten enkel in uitzonderlijke omstandigheden niet in het Engels beschikbaar zijn. Op 

deze manier wil het bestuur 2017-2018 ervoor zorgen dat Flow volledig toegankelijk zal zijn 

voor internationale studenten. Het is uiteraard een geleidelijke overgang, maar het doel is om 

ook internationale studenten op educatief, professioneel en sociaal gebied te ondersteunen.  
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3.1.2 Internationalization Officer       

Om deel te nemen aan het internationaliseringsproject van de universiteit zal Flow een 

Internationalization Officer aanstellen om de projecten te leiden en contact te houden met 

de internationale studenten. Het doel is om meer internationale studenten te betrekken en 

mondeling en/of via vragenlijsten te peilen wat de internationale studenten zelf vinden van 

de internationalisering binnen Flow. Deze officer is er om het project te overzien en contact 

te houden met de internationale studenten. Daarnaast zal de Internationalization Officer bij 

de meetings van de projectgroep aanwezig zijn, en eventueel ook bij de Algemeen 

Bestuursvergadering.  

 

3.1.3 Progressive Web App       

In het kader van het internationaliseringsproject wordt in het komende jaar een progressive 

web application (PWA) gemaakt op basis van de al bestaande website. Een PWA is een soort 

kruising tussen een website en een normale app. Er is hiervoor gekozen omdat een gewone 

app al snel veel tijd en geld gaat kosten aan onderhoud bovenop de ontwikkelingskosten. Met 

de PWA zullen leden onder andere de mogelijkheid krijgen om push-notificaties te ontvangen 

bij evenementen, zich voor evenementen in te schrijven en de agenda te bekijken.  

Er is gekozen voor een app, omdat het bestuur 2017-2018 en de universiteit denken dat dit 

zal helpen om internationale studenten te betrekken binnen te vereniging. Als CIW studenten 

moet men met de tijd meegaan. Daarnaast is dit een extra lijntje directe communicatie naar 

de leden toe.  

 

3.2 Meerwaarde lidmaatschap 

Als lid van Studievereniging Flow geniet je bepaalde voordelen, zoals korting op 

samenvattingen en boeken, de mogelijkheid tot bijles en zelfs korting op bijlessen. Vanaf het 

collegejaar 2017-2018 zal hier ook het kortingspasje van Flow onder vallen. Hiermee hoopt 

het bestuur 2017-2018 niet alleen nieuwe studenten te stimuleren om lid te worden van onze 

studievereniging, maar ook om hun lidmaatschap meer waarde te geven. Komend jaar zal er 
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onderzocht worden of het mogelijk is om activiteiten voor leden goedkoper of gratis 

toegankelijk te maken dan voor niet-leden, om meer waarde te geven aan het lidmaatschap.  

 

3.3 Laagdrempeligheid        

Flow is toegankelijk voor alle studenten CIW: bachelors, premasters, masters, nationaal en 

internationaal. Komend jaar zal ervoor gezorgd worden dat het nog makkelijker wordt voor 

nieuwe leden om toe te treden tot de vereniging. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van 

het Borrelbuddyproject. Dit project houdt in dat nieuwe leden zich aan kunnen melden als ze 

niet alleen naar de/hun eerste borrel willen gaan. Ze zullen dan gekoppeld worden aan een 

ouder lid dat hen van tevoren opvangt, ze meeneemt naar de borrel, en ze hier wegwijs 

maakt. Verder zal halverwege het jaar nogmaals de sollicitatie voor de Premaster- en 

Mastercommissie open gezet worden om ook (pre)masters die halverwege het jaar starten 

de kans te geven lid te worden van deze commissie. Er wordt overwogen of dit voor meerdere 

commissies voordelig zal zijn. Verder is het idee van een Commissiemarkt ontstaan om meer 

informatie te bieden over actief lidmaatschap en alle commissies. Door dit soort projecten wil 

het bestuur 2017-2018 meer mensen betrekken bij de vereniging en de actieve groep 

uitbreiden.  

 


