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1. Voorwoord 
Beste leden van Flow, beste geïnteresseerden, 

  

Op dit moment lees je het beleidsplan geschreven door het Kandidaatsbestuur 2019-2020 van 

Studievereniging Flow. Na talloze brainstorms, overdrachtsvergaderingen en beleidssessies is 

het beleidsplan gevormd tot wat het nu is. Tijdens het brainstormen zijn altijd de drie pijlers, 

educatief, professioneel en sociaal, van Flow in het achterhoofd gehouden. Daarnaast is er uit 

eigen ervaringen en de ervaringen van Dagelijks Besturen van de afgelopen jaren geput om 

een beleidsplan tot stand te brengen dat zo actueel en relevant mogelijk is.  

 

Aankomend jaar streven we ernaar onze doelen zo goed mogelijk te bereiken en de vereniging 

nog verder te helpen. Aan een gebrek aan enthousiasme en motivatie zal het in ieder geval 

niet liggen! Wij kunnen niet wachten om aan de slag te gaan en hopen op jullie steun. 

 

Namens het Kandidaatsbestuur 2019-2020, 

 

Dore de Smidt 

Kandidaatsvoorzitter 
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Inhoudsopgave 
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2. Inleiding 
Studievereniging Flow is de studievereniging voor studenten Communicatie- en 

Informatiewetenschappen, Cognitive Science and Artificial Intelligence en (pre-)master 

studenten Data Science and Society 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, Cognitive Science and Artificial Intelligence en de (pre-)master 

Data Science and Society. Dit gebeurt elk jaar aan de hand van drie pijlers: Educatief, 

Professioneel en Sociaal.  

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

samenvattingenverkoop, educatieve activiteiten, bijles, hulp bij studeren, hulp bij minor- en 

masterkeuze, studiezalen in tentamenperiodes, etc. 

Onder de pijler Professioneel behoort alles rondom arbeidsmarktoriëntatie. Dat zijn 

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, de banden met docenten en 

medewerkers van de universiteit, en het contact met broertjes- en zusjesverenigingen. 

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 premaster- en masterstudenten en 

internationale studenten. Hierbij is transparantie en toegankelijkheid heel belangrijk. 

2.1 Missie van Flow 

Studievereniging Flow helpt studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen, 

Cognitive Science and Artificial Intelligence en (pre-)master studenten Data Science and 

Society aan Tilburg University op educatief, professioneel en sociaal niveau. 

2.2 Visie van Flow 

Studievereniging Flow wil studenten helpen 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 studies Communicatie- en Informatiewetenschappen, 

Cognitive Science and Artificial Intelligence en Data Science and Society. 
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3. Educatief 
3.1 Promotie bijlessen 

Op dit moment biedt Flow leden de gelegenheid om bijles aan andere leden te geven. Om de 

mogelijkheden voor het geven en krijgen van bijles nog meer aan het licht te brengen zal het 

Dagelijks Bestuur 2019-2020 bijlessen intensiever gaan promoten. Wij gaan ons richten op het 

werven van meer bijlesgevers en op het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid 

bijlessen te nemen.  

We willen het aanbieden van meer bijlessen bereiken door bijlesgevers intensiever te werven. 

Dit willen wij onder andere doen voor de vakken Statistiek, Data Structures and Algorithms en 

Introduction to Data Science, omdat wij vanuit leden veel verzoeken voor bijles voor deze 

vakken ontvangen. Het werven van meer bijlesgevers zal onder andere gebeuren door de 

studenten die samenvattingen hebben geschreven voor Flow te benaderen om te vragen of 

ze geïnteresseerd zijn in het geven van bijles. Deze leden zullen via een mail benaderd worden. 

Daarnaast zal de bijlespagina op de website duidelijker gepresenteerd worden door de 

homepagina aan te passen.  

 De promotie voor de bijlessen willen we ook integreren op de samenvattingenpagina, in het 

voorwoord van de samenvattingen, op de schermen in gebouw C en E en gedurende het jaar 

via social media. We merken namelijk dat deze onze website en sociale media druk bezocht 

worden, maar dat vooral passieve leden vaak niet verder kijken op de site dan de 

samenvattingenpagina.  

Tot slot willen wij ook via de faculteit proberen de bijlessen van Flow te promoten. Dit willen 

wij ten eerste doen door aan docenten te vragen of zij studenten die een hoog cijfer voor hun 

vak hebben gehaald attent willen maken op het feit dat zij via Flow bijles kunnen geven. Dit 

heeft voor docenten ook als voordeel dat studenten minder snel hulp zoeken externe partijen 

als AthenaStudies, omdat dat soort bedrijven geen direct contact met de docenten van het 

vak hebben. Ten tweede willen wij educatieve promotie plaatsen op Canvas en hiervoor willen 

wij in overleg met de studieadviseurs van Communicatie- en Informatiewetenschappen, 

Cognitive Science and Artificial Intelligence en de Master Data Science and Society. Door op 

de algemene pagina’s van de studies promoties te plaatsen kunnen wij veel studenten 

bereiken buiten onze reguliere promotiekanalen om. Zo hopen we dat meer leden van de 

bijlessen op de hoogte zullen zijn en dat dit uiteindelijk meer potentiële leden kan aantrekken. 

3.2 Aanbod samenvattingen Cognitive Science and Artificial Intelligence and Data 

Science and Society 

De besturen van de afgelopen jaren hebben hard gewerkt aan de integratie van de studie 

Cognitive Science and Artificial Intelligence en Data Science and Society binnen Flow. Het 

Dagelijks Bestuur 2019-2020 wilt deze positieve lijn voortzetten door aandacht te schenken 

aan het aanbod van samenvattingen voor Cognitive Science and Artificial Intelligence en Data 

Science and Society studenten. Nu de opleiding Cognitive Science and Artificial Intelligence 

een paar jaar bestaat gaan wij ervan uit dat er voor de meeste vakken al samenvattingen 

geschreven zijn, maar deze zijn nog niet verkocht aan Flow. Voor Data Science and Society zijn 

er op dit moment geen samenvattingen beschikbaar. Het Dagelijks Bestuur 2019-2020 wilt 

onderzoeken of het mogelijk is om flyers uit te delen bij colleges die halverwege het semester 

plaatsvinden. Wij verwachten namelijk dat op dit moment de meeste samenvattingen 
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geschreven worden. Op de flyers zal onder andere uitgelegd worden hoe het verkopen van 

een samenvatting in zijn werk gaat. Ook zullen de bijlessen gepromoot worden op de flyers. 

Daarnaast is bij de praatjes op de introductiedag vermeld dat er een vergoeding aan het 

verkopen van samenvattingen vastzit. Daarnaast willen we net zoals bij het punt over bijles 

ook promotie op Canvas plaatsen voor de samenvattingen van Flow. 

Door ook offline reclame te maken zullen er meer studenten bereikt worden die mogelijk via 

digitale communicatie niet bereikt worden. Wij willen ook leden waarvan wij weten dat zij een 

samenvatting hebben geschreven persoonlijk benaderen om hun samenvattingen eventueel 

over te kopen. 

3.3 Studiekeuzeondersteuning 

Studenten moeten tijdens hun studie meerdere keren keuzes maken die bepalend zijn voor 

hun studieverloop en rest van hun leven. Zo kiezen studenten een minor, master en moeten 

zij bepalen welke track zij willen doen. Voor veel studenten is dit proces erg onduidelijk en 

roept het veel vragen bij hen op. Flow kan de studenten helpen door ze te ondersteunen bij 

hun keuzeproces.  

Op dit moment is er voor Communicatie- en Informatiewetenschappen-studenten een 

minormarkt waar zij in gesprek kunnen komen met studenten van andere studies om te zien 

of ze daar een minor willen doen. Het Dagelijks Bestuur 2019-2020 wil ook de Cognitive 

Science and Artificial Intelligence-studenten ondersteunen bij hun minorkeuze. Daarom zal er 

onderzocht worden of er een samenwerking met andere Kunstmatige Intelligentie/Cognitive 

Science and Artificial Intelligence-verenigingen opgesteld kan worden waarbij de 

studieverenigingen uit andere steden een korte tekst over de studies in hun steden schrijven. 

Deze teksten worden daarna samen op onze website gebundeld op een nieuw toe te voegen 

pagina, zodat leden van Flow zo gemakkelijk informatie over de verschillende studies kunnen 

vergelijken.  

Verder heeft het Dagelijks Bestuur 2019-2020 gemerkt dat er onduidelijkheid is omtrent de 

minorkeuze van studenten en het proces dat studenten bij de keuze moeten doorlopen. 

Volgens veel studenten schiet de informatievoorziening vanuit de faculteit nu nog op een 

aantal punten te kort. Het Dagelijks Bestuur 2019-2020 wil kijken of er in samenwerking met 

de universiteit via Flow informatie verstrekt kan worden over dit proces. Deze informatie 

zouden wij in een overzichtelijk stappenplan of infographic willen weergeven, zodat 

studenten gemakkelijk alle stappen voor het kiezen van een minor kunnen doorlopen. 

Een laatste onderdeel van dit punt heeft betrekking op de track-keuze van Communicatie- en 

Informatiewetenschappen-studenten. Hiervoor zullen verschillende pagina’s op de website 

geüpdatet worden met nieuwe informatie over de verschillende tracks. Ook zou er een soort 

kieswijzer ontwikkeld kunnen worden voor de tracks binnen Communicatie- en 

Informatiewetenschappen die de studenten een beter beeld geeft van de verschillende tracks 

en hen helpt bij het maken van een keuze. Omdat de studenten vanaf nu in hun eerste jaar al 

een keuze maken is het belangrijk dat ze goed op de hoogte zijn van de verschillende tracks. 
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4. Professioneel 
4.1 Samenwerking met Club van 50 

 De Club van 50 bestaat uit een groep mensen die veel ervaring hebben met de gang van zaken 

binnen Flow. Deze mensen beschikken dan ook over veel kennis waarmee zij de vereniging 

verder kunnen helpen. Dit blijkt jaarlijks ook uit de input van de Club van 50 brainstorm. Het 

Dagelijks Bestuur 2019-2020 is van plan om de samenwerking met de Club van 50 te 

intensiveren. Dit zal gedaan worden door middel van een nieuwsbrief die ongeveer om de drie 

maanden verstuurd zal worden. In deze nieuwsbrief zullen onder andere updates gegeven 

worden over de vorderingen van het beleidsplan en er zullen grote veranderingen in de 

vereniging of op de universiteit besproken worden. Via deze nieuwsbrief zullen Club van 50 

leden gedurende het jaar om hun mening gevraagd worden.  

Daarnaast moet het via deze nieuwsbrief makkelijker worden voor zowel Club van 50 leden 

als het Dagelijks Bestuur om contacten te leggen op professioneel gebied die bijvoorbeeld 

kunnen leiden tot een bedrijfsbezoek of workshop. Via deze manier hopen wij het contact met 

de Club van 50 te verbeteren, hen betrokken te houden bij Flow en tot nieuwe inzichten te 

komen. In het begin van het collegejaar zullen de Club van 50 leden actief om toestemming 

gevraagd worden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. 

4.2 Samenwerking andere verenigingen 

Flow biedt op professioneel gebied veel aan voor haar leden. Dit wordt nu al gedaan door 

bijvoorbeeld de stage- en vacaturepagina en bedrijfsbezoeken. De doelgroep van Flow breidt 

zich steeds verder uit en daarom wil het Dagelijks Bestuur 2019-2020 onderzoeken op welke 

manieren wij ons professioneel aanbod kunnen uitbreiden. Er zijn verschillende 

adviesbureaus op de universiteit die veel aanbieden op professioneel gebied in bijvoorbeeld 

de vorm van workshops en bedrijfsbezoeken. Integrand en Kweek zijn voorbeelden van 

dergelijke organisaties die bijvoorbeeld stages aanbieden aan studenten. Met deze 

verschillende organisaties kan aankomend jaar contact gelegd worden voor een mogelijke 

samenwerking. Het Dagelijks Bestuur 2019-2020 wil onderzoeken wat dit soort organisaties 

voor ons kunnen betekenen.  
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5. Sociaal 
5.1 Inclusiviteit 

Bij iedere studie zijn er studenten die voor studieverenigingen wat moeilijker bereikbaar zijn 

waardoor ze mogelijk minder actief bij de studievereniging betrokken kunnen worden. Voor 

Flow zijn dit (Pre-)Masterstudenten, exchange-studenten en internationale studenten. Om 

deze studenten toch goed van dienst te kunnen zijn, heeft het Dagelijks Bestuur 2019-2020 

plannen opgesteld om deze studenten toch actief bij de vereniging te kunnen betrekken. 

Zo wil het  Dagelijks Bestuur van 2019-2020 komend jaar extra aandacht besteden aan (pre-) 

masterstudenten. Zij komen vaak pas later binnen de studie en zijn nog zoekende naar wat ze 

precies willen. Zo hebben ze bijvoorbeeld op een andere universiteit gestudeerd waardoor ze 

nog niet hebben kennis gemaakt met de mogelijkheden in Tilburg. Wij willen hen daarom 

helpen zichzelf thuis te voelen en zo een warm welkom te bieden.  

Daarnaast wil het Dagelijks Bestuur van 2019-2020 een warm welkom bieden aan exchange-

studenten en internationals. Zo zijn er steeds meer mogelijkheden binnen Tilburg Universiteit 

voor zowel Nederlandse studenten die in het buitenland willen gaan studeren als voor 

buitenlandse studenten die in Nederland willen gaan studeren. Hierdoor gaan er steeds meer 

mensen op exchange naar het buitenland en komen er steeds meer internationals naar 

Nederland. Exchange-studenten willen graag een warm welkom hebben als ze terugkomen in 

Nederland en Internationale studenten willen zich graag thuis voelen als ze voor het eerst 

aankomen in Nederland. Dit hopen wij hen te kunnen bieden. Het gevoel van “inclusiviteit” is 

hiervoor belangrijk.  

5.1.1. (Pre-)Masterstudenten 

Het is in de afgelopen jaren gebleken dat het moeilijk kan zijn om premaster en master 

studenten voldoende te betrekken bij de vereniging. Vooral omdat deze groep snel 

doorwisselt is het ingewikkeld om conclusies te trekken over welke activiteiten hen juist wel 

en niet aanspreken. Daarom zal er in het begin van het jaar de mogelijkheid zijn voor (pre-

)masterstudenten om input te geven over activiteiten die zij graag zouden willen zien 

gedurende de rest van het jaar.  Dit zouden wij bijvoorbeeld willen doen aan de hand van een 

ideeënbox aan het begin van het jaar.  

Daarnaast zal er in de promoties van (pre-)master-activiteiten duidelijk geformuleerd worden 

wat het nut voor hen is. Door de doelgroep in de promotie specifiek te benaderen zal deze 

mogelijk meer aanspreken. Als laatste zal er tijdens collegepraatjes en andere communicatie 

richting (pre-)masters extra aandacht besteed worden aan de stage- en vacaturepagina. Dit 

omdat (pre-)masters  waarschijnlijk meer naar carrièremogelijkheden zoeken dan bachelors. 

Om de masterstudenten die een master volgen bij een andere studie of faculteit ook 

betrokken te houden bij de vereniging is het Dagelijks Bestuur 2019-2020 van plan 

samenvattingen van broertjesverenigingen meer te promoten via de kanalen en website van 

Flow. Dit geldt ook voor studenten die minorvakken volgen van andere studies of faculteiten.  

5.1.2. Exchange-studenten 

Het kan lastig zijn voor studenten die voor een semester naar het buitenland zijn geweest om 

betrokken te blijven bij de vereniging. Wij willen hen de mogelijkheid geven om actief te 

blijven gedurende het half jaar dat ze niet op exchange zijn. Zo behouden wij onze actieve 

leden en geven wij ze de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de voortgang van Flow. 
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Om dit te bereiken willen wij in het begin van het  collegejaar inventariseren of er interesse is 

vanuit de studenten die op exchange gaan naar een actief lidmaatschap. Als dit het geval is, 

willen wij ze de mogelijkheid geven om zich in te schrijven voor commissies. Er zal bij de 

commissie-aanmeldingen een apart aanmeldformulier zijn voor exchange- studenten. Hier 

kunnen zij aangeven wanneer zij op exchange gaan (eerste of tweede semester) en naar welke 

commissies hun voorkeur uitgaat (ze moeten hier meerdere opties aangeven). Deze optie 

willen wij in de promotie voor de commissie-aanmeldingen vermelden. Bovendien zullen wij 

studenten die op exchange gaan of zijn persoonlijk benaderen.  

De studenten die het tweede semester gaan, zullen deelnemen aan de algemene sollicitaties 

en zullen aan de hand daarvan mogelijk worden ingedeeld in een commissie. Degenen die het 

eerste semester gaan, zullen na hun exchange de mogelijkheid krijgen tot een gesprek met 

enkele leden van het Dagelijks Bestuur om zo de mogelijkheden te bespreken. Het Dagelijks 

Bestuur zal in overleg met de commissarissen de studenten in een commissie plaatsen. Zo 

kunnen studenten die op exchange zijn geweest mogelijk nog actief deelnemen aan een 

commissie binnen Flow. Mocht er geen plek zijn in de voorkeurscommissies, dan wordt er 

gekeken naar andere commissies. 

5.1.3. Internationale studenten 

Afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het integreren van internationale studenten 

in Studievereniging Flow. Omdat vanwege deze integratie het aantal internationale studenten 

toegenomen is  wil het Dagelijks Bestuur 2019-2020 het aankomende jaar extra aandacht 

besteden aan het internationaliseren van de vereniging.  

Er zal daarom een  evenement georganiseerd worden dat zich focust op internationals. Er zal 

gekeken worden naar de mogelijkheid om dit samen met andere verenigingen te doen. 

Tijdens dit evenement zal er gesproken worden over de Nederlandse arbeidsmarkt, de 

Nederlandse taal en hebben internationals de mogelijkheid om vragen te stellen over 

Nederland. Daarnaast zal er de mogelijkheid zijn om kennis te maken met de Nederlandse 

cultuur en in contact te komen met Nederlandse studenten.  

In het begin van de studieperiode in Nederland kan het voor internationale studenten wennen 

zijn. Zo zullen sommige internationale studenten met veel vragen zitten en nog niet goed de 

weg weten binnen Tilburg en/of Nederland. Daarom willen wij kijken of er een mogelijkheid 

is tot een buddysysteem waarin internationale studenten aan Nederlandse studenten 

gekoppeld kunnen worden. Internationale studenten kunnen terecht met hun vragen bij de 

student(en) waar ze aan gekoppeld zijn. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de 

universiteit, Tilburg of Nederland in het algemeen. Daarnaast kunnen deze studenten de 

internationale studenten helpen wegwijs te maken in Nederland en de universiteit. Zo hopen 

wij dat internationale studenten zich sneller thuis voelen in Nederland. Het Dagelijks Bestuur 

2019-2020 gaat onderzoeken hoe dit buddysysteem het beste vormgegeven kan worden en 

streeft er naar dit vanaf het tweede semester in gebruik te kunnen nemen. 
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6. Slot 
Wanneer je naar aanleiding van dit beleidsplan nog vragen of opmerkingen hebt, kan je 

contact opnemen met het bestuur van studievereniging Flow door te mailen naar 

bestuur@svflow.nl of door langs te komen op de Flowkamer (E204). 

mailto:bestuur@svflow.nl

