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7 mei 2012

Geachte leden,

Wij, het bestuur 2012-2013, presenteren u het beleidsplan voor het aankomende studiejaar. Het 
beleidsplan omvat de plannen die wij hebben gemaakt omtrent de studievereniging, het onder-
wijs, de financiën en het contact met externen. We blikken terug op goed en minder goed verlo-
pen zaken van het afgelopen jaar en baseren ons beleid hierop. Ook houden we de koers van het 
driejarenplan aan. 
Wij kijken zeer uit naar het komende jaar en zullen ons als bestuur volledig en met plezier voor 
de studievereniging en haar leden inzetten. 

Wij hebben er zin in!

Het 8e bestuur van USLAS Atlas
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Betrokkenheid

Transparantie
Als bestuur van Atlas willen wij de leden 
actief betrekken bij de besluitvorming van de 
vereniging. Dit houdt in dat er de mogelijkheid 
voor leden moet bestaan om het interne 
overleg bij te wonen. In de praktijk is echter 
gebleken dat hier onder de leden weinig 
animo voor is. Wij willen echter graag dat de 
mogelijkheid blijft bestaan om het wekelijkse 
overleg van het bestuur bij te wonen, mits dit 
een week van te voren wordt aangegeven bij 
een van de bestuursleden. 

Daarnaast zijn de Algemene Leden 
Vergaderingen belangrijk om onze 
transparantie te waarborgen. Vooralsnog is 
gebleken dat naarmate het jaar vordert, de 
interesse in deze vergaderingen afneemt. 
Wij zullen onszelf tot doel stellen om de 
opkomst van de leden bij de Algemene 
Leden Vergaderingen hoog te houden 
door extra promotie te maken, het belang 
van het bijwonen van de vergaderingen te 
benadrukken en te zorgen voor een inhoud 
en opmaak die de leden aan zal spreken. 

Kick-off Week
De kick-off week is een belangrijke manier 
om kennis te maken met de studievereniging 
Atlas. Aankomende studenten die niet mee op 
het introkamp zijn gegaan, kunnen op deze 
manier alsnog op een leuke manier kennis 
maken met de vereniging. Om de kick-off 
week bij de leden goed onder de aandacht te 
brengen is het belangrijk dat tijdig duidelijk 
wordt wat zowel het introkamp als de kick-off 
week precies inhouden en wat dit toevoegt 
voor de aankomende studenten. Hier willen 
wij ook dit jaar voor zorgen middels een 
goede duidelijke brief aan alle aankomende 
eerstejaars en een praatje over de kick-off 
week in het eerste gezamenlijke college van 
Ria van der Lecq. 

Slapende leden
Studievereniging Atlas kent veel betrokken en 
actieve leden. Dit zullen wij het aankomende 
jaar blijven stimuleren. In het verleden is 
echter wel eens kritiek geuit op de hechtheid 
van deze groep actieve LASsers. Atlas 
is er voor iedereen en wij willen dan ook 
voorkomen dat deze hechtheid binnen de 
vereniging minder actieve leden – ook wel 
slapende leden genoemd – afschrikt, door 
ook deze leden actief te blijven betrekken 
bij de activiteiten van Atlas. De Atlaskamer 
is hierbij een thuishonk waar iedereen zich 
welkom moet voelen. Wij zullen aankomend 
jaar pogen een balans te vinden tussen 
professionaliteit en vriendschappen binnen de 
vereniging.

Atlaskamer
De Atlaskamer is een belangrijke plek waar 
Atlas leden elkaar kunnen ontmoeten, 
informatie kunnen verkrijgen en kunnen 
ontspannen op collegedagen. Het vorige 
bestuur heeft er voor gekozen om elke 
dag open te zijn voor de leden. Wij hebben 
gemerkt dat de Atlas kamer hier veel 
populariteit mee vergaard heeft en wij willen 
dit kamerbeleid dan ook graag voortzetten. 

Borrels
De tweewekelijkse borrel van Atlas is een 
belangrijke en vrijblijvende manier voor 
leden om met elkaar in contact te komen 
en te blijven. Om de betrokkenheid van de 
eerstejaars van begin af aan te stimuleren, 
hebben wij besloten om in de eerste periode 
van het komende studiejaar de borrel een 
wekelijkse aangelegenheid te maken, om 
zo een sociaal vangnet te creëren voor de 
nieuwe eerstejaars. Bovendien is dit een 
goede manier voor ouderejaars om kennis te 
maken met eerstejaars en zo ook deze leden 
betrokken te houden bij de vereniging.
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Conclusie
Een betere communicatie en 
informatieverschaffing zorgen ervoor dat de 
studievereniging extra toegankelijk is voor 
iedereen. Hiermee hopen wij de betrokkenheid 
van alle leden te stimuleren en te waarborgen. 
Bovendien willen wij het makkelijker maken 
voor leden om met elkaar in contact te komen 
en daarnaast een open uitstraling hebben 
voor ook minder actieve leden.
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Onderwijsgerelateerde 
activiteiten

Hoofdrichtingen
Komend jaar willen wij de informatievoor-
ziening omtrent hoofdrichtingen nog 
verder verbeteren. Afgelopen jaar is het 
Atlasbestuur begonnen met het aanleggen 
van een database waarin alle Atlas leden 
met hun hoofdrichting genoemd staan. 
Met behulp van deze database kunnen we 
leden beter informeren over activiteiten die 
gerelateerd zijn aan hun hoofdrichting, 
zoals carrièredagen. Om de eerstejaars 
goed in te lichten, willen wij bovendien een 
lijst maken met alle hoofdrichtingen, waarbij 
we per hoofdrichting een contactpersoon 
aanstellen. Dit is een aanvulling op de 
informatie die verstrekt wordt op de jaarlijkse 
hoofdrichtingdagen. Wij vinden het belangrijk 
dat de student algemene informatie over 
hoofdrichtingen via de hoofdrichtingdagen 
kan verkrijgen en meer specifieke informatie 
kan inwinnen via mede studenten, die hun 
persoonlijke ervaring met betrekking tot hun 
hoofdrichting willen delen.

Cursusrecencies
Cursusrecensies zijn een belangrijk middel 
voor LASsers om een beeld te vormen van 
de cursus die zij willen volgen, omdat de 
beschrijving van vakken nogal eens wat te 
wensen overlaat. Wij willen het invullen van 
de recensies blijven stimuleren om deze 
informatievoorziening op peil te houden. 
Bovendien moet het onderscheid tussen 
de cursusevaluaties vanuit Osiris en de 
cursusrecensies vanuit Atlas benadrukt 
worden, zodat studenten zowel de evaluatie 
als de recensie invullen en niet slechts één 
of geen van beiden. Het is al mogelijk om 
cursusrecensies online in te vullen via de 
Atlaswebsite, maar dit is helaas nog niet 
bij veel LASsers bekend. Wij stellen onszelf 
tot doel dit duidelijker kenbaar te maken 
aan LASsers om zodoende zoveel mogelijk 
cursusrecensies te kunnen publiceren. 

Carrièredagen 
Wij merken dat de loopbaanoriëntatie bij 
LASsers nog te wensen overlaat. Het is vaak 
onduidelijk wat je nu precies met een LAS 
diploma kunt. Dit is vooral te wijten aan een 
gebrekkige informatievoorziening hierover. 
Komend jaar willen wij ons inzetten om 
de studenten Liberal Arts and Sciences te 
informeren over de carrièremogelijkheden van 
de ‘LASser’. Alumni spelen een belangrijke 
rol bij deze informatievoorziening en daarom 
willen wij een carrièredag organiseren, 
waarbij we verschillende afgestudeerden 
van LAS uitnodigen om te vertellen over hun 
ervaringen bij het zoeken van een baan en 
het toepassen van LAS-specifieke kennis 
in de praktijk. Dit is niet alleen conform de 
doelstelling van de alumni stichting Alumni 
& Friends of Liberal Arts and Sciences 
(AFLAS), namelijk het creëren van een 
sociaal platform voor LAS studenten, maar 
ook in overeenstemming met het laatste 
driejarenplan van Atlas waarin het voornemen 
om alumni met huidige LASsers in contact te 
brengen al wordt uitgesproken.

Symposia & Lezingen
Symposia en lezingen zijn een goede manier 
om extracurriculaire kennis op te doen. 
Wij willen deze activiteiten dan ook graag 
voortzetten en stimuleren. Een onderdeel 
hiervan is een betere promotie op touw zetten 
voor – door Atlas georganiseerde – symposia 
en de reeks lezingen die onder Studium 
Generale vallen. 

Conclusie
Een goede informatievoorziening staat bij 
ons hoog in het vaandel. Wij willen dan ook 
graag de voorlichtingen omtrent onderwijs 
verbeteren. Dit willen wij bereiken door 
de aangelegde hoofdrichtingdatabase 
verder uit te breiden, waardoor wij LASsers 
specifieker kunnen informeren over 
hoofdrichtinggerelateerde voorlichtingsdagen. 
Ook kunnen wij met behulp van deze 
database contactpersonen aanstellen die 
vragen over hoofdrichtingen van eerstejaars 
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kunnen beantwoorden. Onderdeel van 
betere voorlichting is ook het stimuleren 
van het invullen van cursusrecensies en 
het organiseren van carrièredagen in 
samenwerking met AFLAS. Daarnaast willen 
wij LASsers blijven attenderen op het aanbod 
van lezingen en symposia in Utrecht. 
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Financiën

Financiële stabiliteit
Met de huidige bezuinigingen op het onderwijs 
en subsidies is het belangrijk om een stabiele 
stroom van inkomsten op te bouwen. Hierbij 
zullen we de leden zoveel mogelijk ontzien 
en ons vooral richten op externe inkomsten. 
Dit jaar willen we dat realiseren door de 
sponsoring nieuw leven in te blazen. We 
richten ons hierbij op alumni en bedrijven die 
op een bepaalde manier aan LAS gerelateerd 
zijn, zoals onze borrellocatie en onze bank. 
De sponsorcommissie is hierbij een belangrijk 
orgaan, waarmee we dit jaar nog actiever 
samen willen gaan werken om de zoektocht 
naar sponsors verder te professionaliseren. 
Gezien het feit dat de sponsorcommissie dit 
jaar pas is opgericht achten wij het mogelijk 
en daarnaast ook nodig de samenwerking 
tussen het bestuur en deze commissie te 
intensiveren.

Boekhouding
De boekhouding van Atlas is de afgelopen 
jaren erg verbeterd. Wij zien echter nog 
steeds verbeterpunten in het overzichtelijk 
maken van de boekhouding. Zo kan er nog 
meer structuur aangebracht worden in de 
rekeningen en de financiële gang van zaken. 
Voor een beter overzicht van de financiële 
middelen die de commissies toekomen, 
zal het contact met de commissies verder 
geïntensiveerd worden. Daarnaast blijkt de 
afrekening van activiteiten in de praktijk 
vaak lastiger dan gedacht. Dit jaar zal de 
penningmeester proberen om achterstallige 
betalingen zoveel mogelijk te beperken door 
een strakker beleid te voeren. Dit strakker 
beleid zal onder andere een scherper toezicht 
op betalingen en het sneller aanmanen van 
debiteuren inhouden.

Conclusie
Dit jaar wordt geprobeerd een stabielere 
stroom van inkomsten op te bouwen door 
actief sponsors te werven in samenwerking 

met de sponsorcommissie. Ondanks dat 
er veel vooruitgang is geboekt en het 
boekhoudingsysteem goed werkt, willen wij 
ons richten op verdere professionalisering en 
het aanbrengen van structuur. Achterstallige 
betalingen zullen daarnaast zoveel mogelijk 
beperkt worden.
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Commissies

Communicatie en samenwerking
Om commissies goed te laten functioneren is 
het belangrijk om een goede communicatie te 
onderhouden tussen bestuur en commissies. 
Elke commissie heeft een begeleider uit 
het bestuur waarmee contact onderhouden 
wordt. We willen ervoor zorgen dat er nauwer 
wordt samengewerkt tussen de commissies 
en de begeleider. Deze zal komend jaar 
met meer regelmaat een vergadering bij 
wonen. De begeleider moet bovendien een 
aanspreekpunt zijn voor commissieleden 
om goed zicht te houden op de positieve en 
negatieve punten van de commissie. Elke 
begeleider draagt de verantwoordelijkheid 
voor het functioneren van zijn of haar 
commissie. 

Verantwoordelijkheid
Het is belangrijk om de overgang van 
commissies zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Wij willen de commissiewissel in 
goede banen leiden door goed gebruik te 
maken van de overdrachtsdocumenten. 
Afgelopen jaar is voor het eerst een 
voorzittersvergadering georganiseerd, 
waarbij voorzitters werden voorgelicht 
door het bestuur over hun taken en 
verantwoordelijkheid. Wij willen dit initiatief 
voortzetten door dit jaar zowel vlak na de 
commissiewissel als halverwege het jaar een 
voorzittersvergadering te organiseren. 

Kalender / planning
Doordat Atlas een groeiende vereniging is, 
worden er steeds meer activiteiten gepland. 
Het is noodzaak om goed toezicht te 
houden op het plannen van activiteiten door 
commissies zodat dubbele afspraken worden 
verkomen. Wij willen dit bewerkstelligen door 
naast de weekkalender ook een jaaroverzicht 
van belangrijke activiteiten aan commissies 
openbaar te maken via Google Calendar. 

Commissiewissel datum
De datum voor de commissiewissel is 
afgelopen jaar naar voren verschoven. Dit 
had tot doel om enthousiaste LASsers snel 
aan te stellen als commissie, zodat zij hun 
enthousiasme niet verliezen en snel aan 
de slag kunnen met het organiseren van 
activiteiten. Dit is ons het afgelopen jaar 
goed bevallen en we willen deze vervroegde 
datum daarom aanhouden. Het is hierbij wel 
belangrijk dat alle commissies zichzelf hebben 
kunnen profileren onder de nieuwe LASsers, 
zodat zij op de hoogte zijn van het aanbod 
aan commissies. Wij willen daarom stimuleren 
dat alle commissies een activiteit organiseren 
voor de commissiewissel plaats vindt. 

Commissieledenquotum
Het huidige beleid omtrent het 
commissieledenquotum stelt als regel dat bij 
de jaarlijkse commissiewissel minstens de helft 
van de plaatsen binnen de commissie moet 
openstaan voor nieuwe leden, mits hier animo 
voor is. Om de doorstroom in commissies te 
bevorderen willen wij een maximaal quotum 
van twee commissieleden aanhouden die 
mogen blijven zitten met als hoogste prioriteit 
het functioneren van de commissie. Bij minder 
animo kan een uitzondering op de regel 
worden gemaakt, in dat geval kunnen we als 
bestuur besluiten dat er meer commissieleden 
mogen blijven zitten. 

Conclusie
Atlas is een vereniging die bruist door de 
activiteiten van haar commissies. Het is zaak 
dat deze commissies goed functioneren en dat 
de wissel van de commissies goed verloopt. 
Dit kan worden bewerkstelligd door een goede 
begeleiding vanuit het bestuur, een duidelijke 
jaarplanning, een vroege commissiewissel 
datum en een soepele doorstroom van 
commissieleden. 
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Contact met externen

Alumni
Zoals gezegd, wordt voor het creëren 
van financiële stabiliteit onder andere 
samengewerkt met de stichting AFLAS. 
De verwachting dat er zich een groeiende 
geldstroom zal ontwikkelen vanuit de stichting 
wordt ook door ons aangehouden. Wel zal er 
hiervoor actiever gezocht moeten worden naar 
contact met de alumni. Wij stellen ons dan ook 
ten doel komend jaar meerdere keren met 
een aantal leden van de stichting om de tafel 
te gaan zitten en daarnaast ook op andere 
manieren het contact te intensiveren. Op deze 
manier willen we niet alleen de mogelijkheden 
die de alumni ons kunnen bieden op het 
gebied van sponsoring verzilveren, maar ook 
een betere informatievoorziening wat betreft 
carrièreperspectieven voor de LASsers op 
touw zetten.

Contact met andere verenigingen
Het is van belang om actief contact te 
onderhouden met andere studieverenigingen 
aangezien Atlas een nog relatief jonge 
studievereniging is. Dit geldt ook 
voor verenigingen buiten de faculteit 
Geesteswetenschappen. Een actieve 
samenwerking met andere studieverenigingen 
is noodzakelijk om gemengde activiteiten te 
kunnen organiseren. Daarnaast is het van 
belang om onze leden actief op de hoogte te 
houden van studie gerelateerde activiteiten 
die georganiseerd worden door andere 
studieverenigingen.

Contact met het LAS infoteam en OC
Bij een studie als LAS is een goede 
informatievoorziening omtrent praktische 
zaken van de studie erg belangrijk. We zien 
dat het voor LAS studenten vaak onduidelijk 
is waar ze met hun vragen over hun studie 
terecht kunnen. Er zijn verschillende plekken 
waar studenten informatie kunnen vergaren, 
maar het LAS-infoteam staat hierin als 
informatiebron het dichtst bij de studenten. 
Veel studenten gaan in eerste instantie 
naar hun studieadviseur, terwijl veel vragen 
ook al door het LAS-infoteam beantwoord 

kunnen worden. Via een automatische reply 
willen wij er daarom voor zorgen dat als een 
student de studieadviseur van LAS mailt, de 
student ook gewezen wordt op het bestaan 
van het LAS-infoteam. Verder hebben wij 
gemerkt dat het LAS-infoteam redelijk los 
staat van de vereniging Atlas. Wij willen 
nauwer samenwerken met het infoteam ter 
bevordering van de informatievoorziening van 
de student. 
De opleidingscommissie (OC) is er voor de 
kwaliteit en de organisatie van het LAS 
onderwijs. De OC organiseert één keer in het 
jaar een inspraakavond waarin studenten 
inbreng kunnen hebben over de kwaliteit 
van het onderwijs. Deze avonden blijken 
zeer effectief te zijn, niet alleen vanwege de 
inbreng maar ook vanwege de beantwoording 
van vragen. We hebben geen directe inspraak 
bij de OC. Om die reden vinden we het wel 
belangrijk dat we contact onderhouden om op 
de hoogte te blijven van hun activiteiten. 

Conclusie
Door het contact met externen willen wij 
nuttige en vriendschappelijke connecties 
behouden met andere studieverenigingen 
om al dan niet studiegerelateerde activiteiten 
te organiseren. Het is van belang de 
informatievoorziening voor de leden te 
verbeteren middels de Alumni en het LAS-
infoteam. Daarnaast gaan we ons toeleggen 
op het bevorderen van een toenemende 
geldstroom via sponsoren.
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Digitale 
Informatieverstrekking

Website
Het afgelopen jaar is de Atlaswebsite vernieuwd 
tot een mooie en overzichtelijke website. 
Ook is de beheerpagina van de Atlaswebsite 
gebruiksvriendelijker gemaakt. Er is hierdoor 
weinig verbetering van de structuur van 
de Atlaswebsite nodig. Er zijn echter wel 
mogelijkheden voor een uitbreiding van de 
informatievoorziening op de Atlaswebsite. De link 
voor het online invullen van de cursusrecensies 
moet benadrukt worden op de site. Verder willen 
we via de website meer nadruk gaan leggen op de 
mogelijkheden van het LAS-infoteam voor LAS-
studenten.
Verder biedt de Atlaswebsite op de thuispagina 
veel relevante artikelen en aankondigingen aan 
voor studenten, het blijkt dat deze artikelen veel 
worden gelezen. Dit vormt naast het tijdschrift van 
de LASpost een goed medium voor nieuws. Ook 
kunnen studenten deze thuispagina gebruiken 
als podium voor hun creativiteit. Voorgaand jaar 
is geopperd om een forum op te zetten op de 
Atlassite waarop leden het kunnen hebben over 
een verscheidenheid aan studiegerelateerde 
onderwerpen. Wij hebben dit idee niet opgepakt 
omdat het weinig toegevoegde waarde zou 
hebben. Facebook speelt hierin op dit moment 
immers een grote rol.

Sociale Media
We merken dat er zeer actief gebruik wordt 
gemaakt van sociale media door de studenten 
van LAS. Het is daarom belangrijk om ons als 
studievereniging te profileren op deze sociale 
media om de leden te bereiken. Participeren aan 
sociale media is een vrije keuze en moet niet ten 
nadele werken van studenten die er voor kiezen 
om hier buiten te blijven. Het is daarom zaak dat 
alle Atlas gerelateerde informatie ook op de site 
terug is te vinden. Een uitzondering op de regel 
zijn de fora op Facebook, die wij graag uitsluitend 
op Facebook willen faciliteren om de website 
overzichtelijk te houden. Bovendien worden deze 
fora vaak door leden zelf gestart en heeft het 
Atlas bestuur hier dus geen of weinig invloed 
op. Atlas is momenteel al actief op Facebook, 

waar leden onder andere gebruikmaken van 
de eerstejaars pagina, lasvakkenkeuze pagina 
en boekverkoop pagina. Bovendien beheert het 
bestuur een Facebook account waar activiteiten 
worden gepromoot. Wij juichen dit toe en willen ook 
komend jaar actief deelnemen aan Facebook.

Conclusie
Door te anticiperen op de belangrijke rol van de 
website en de sociale media proberen wij onze 
leden meer te betrekken bij de vereniging en goed 
en gestructureerd te informeren.

 


