
 

 

Wat zijn de voordelen? 

Activisme 

English version at the end  



 

 

ConcepT 
ConcepT is de studievereniging voor studenten die Civiele Techniek, Civil Engineering and 
Management (CEM) of Construction Management and Engineering (CME) studeren. ConcepT houdt zich 
bezig met drie hoofdzaken: praktijk, onderwijs en gezelligheid. 

Praktijk 
Via ConcepT kun je makkelijk in contact komen met civieltechnische bedrijven. Door het jaar heen or-
ganiseert ConcepT diverse lunchlezingen, excursies en workshops zodat studenten het civiele werkveld 
beter leren kennen. Ook biedt ConcepT de mogelijkheid om in contact te komen met bedrijven door 
het organiseren van o.a. een symposium en een bedrijvendiner.  

Verder brengt onze vereniging 5 keer peer jaar een inhoudelijk vakblad uit. In dit vakblad, de Concep-
Tueel, staan artikelen over projecten en onderzoeken uit het civiele werkveld. Elk lid van ConcepT 
krijgt dit blad gratis thuisgestuurd.  

Onderwijs 
Als studievereniging focussen wij ons op de kwaliteit van het onderwijs. ConcepT evalueert samen met 
de opleiding en studenten het studieprogramma doormiddel van panelgesprekken. Als een student 
klachten of opmerkingen over de opleiding of het curriculum heeft, zal de functionaris onderwijs dit 
aankaarten bij de opleiding. Daarnaast krijgen studenten korting op hun boeken en zijn er studiefacili-
teiten op het Hans-Kampingplein beschikbaar.  

Gezelligheid 
ConcepT brengt studenten Civiele Techniek samen door gezelligheidsactiviteiten te organiseren. Deze 
activiteiten zijn bijvoorbeeld een buitenlandsreis, liftwedstrijd, gala en lunches. Ook is er elke donder-
dag een borrel in onze eigen borrelkelder ‘Beneden Peil’. Deze borrelkelder zit in dezelfde gang als on-
ze verenigingskamer waar gratis koffie, thee en chocomel te halen is. In de ConcepT-kamer staan ban-
ken, computers en een waterkoeler. Ook wordt hier regelmatig een potje gekaart of andere spellen ge-
speeld.   

Activisme 
Bij ConcepT kun je actief worden door deel te nemen aan een of meerdere commissies. Actief worden 
is erg leuk, je leert namelijk veel verschillende mensen kennen en houdt je bezig met activiteiten die 
je nog nooit eerder georganiseerd hebt. Verder ontwikkel je verschillende competenties die je niet uit 
studieboeken kunt halen. Voorbeelden van competenties zijn leiderschap, zelfmanagement, tonen van 
initiatief en het nemen van beslissingen. Activisme staat daarom goed op je CV. Uit het werkveld blijkt 
dat studenten die actief geweest zijn, een streepje voor hebben bij het vinden van een baan.  

Tijd & Kosten 
Activisme is goed te combineren met studeren. Commissies vergaderen één keer per week tijdens de 
pauze en moeten er daarnaast een aantal zaken geregeld worden. Op de volgende pagina staat per 
commissie aangegeven hoeveel tijd elke commissie kost.  

De kosten van de commissie beperken zicht tot het deelnemersgeld van de activiteit. Als commissie 
wordt je namelijk verwacht bij je eigen activiteit. Daar doe je het tenslotte voor. Commissie-uitjes en 
brainstormavonden zijn ook voor eigen kosten. Alle andere kosten die je voor een commissie maakt kun 
je declareren bij ConcepT. Je maakt dus nooit extra kosten omdat je een commissie doet! 

Meer Informatie 
Wil je meer informatie over ConcepT, activisme, tijd, kosten of andere zaken? Er zijn een aantal plek-
ken waar je dan terecht kunt. Op de ConcepT-site staat veel informatie over actief worden bij ConcepT 
en de diverse commissies. Wil je meer informatie over actief worden (al dan niet bij ConcepT) heeft de 
Student Union een website More than a Degree. Je kunt altijd naar het bestuur komen om vragen te 
stellen! 

ConcepT: www.ConcepT.utwente.nl 

Student Union: www.su.utwente.nl/studententijd/studentactivisme 

More than a Degree: www.su.utwente.nl/morethanadegree 



 

 

Commissies bij ConcepT 
ConcepT heeft veel verschillende commissies. Deze commissies variëren in tijdsbesteding, 
kosten en de periode waarin de commissie loopt. In de tabel onderaan deze pagina is een overzicht ge-
geven van alle commissies die er zijn binnen ConcepT. Er zijn een aantal commissies die doorlopend 
zijn en waar instroom het gehele jaar mogelijk is. Hierbij valt te denken aan de Borrelcommissie, de 
ConcepTueelcommissie en de InterExcie. Ook zijn er een aantal projectcommissies die een vast begin– 
en eindmoment hebben. Bij zo’n commissie werk je als het ware toe naar een eindproduct zoals een 
Almanak, Symposium of Kick-In kamp.  

Een aantal commissies bevatten leden uit een bepaalde doelgroep. Zo bestaan de AkCie en Eerstejaars-
commissie uit eerstejaars bachelor studenten en is de Mastercommissie bedoeld voor masterstudenten. 
Mocht een bepaalde commissie je aanspreken maar denk je dat deze niet voor jouw geschikt is? Laat 
het dan even weten, want in overleg is er veel mogelijk.  

Als je vragen hebt over bepaalde commissies spreek vooral mensen aan die deze commissie doen of ge-
daan hebben of vraag een bestuurder om advies. Mocht je interesse hebben in een commissie, elk half 
jaar organiseert ConcepT een commissiemarkt. Mocht je door het jaar heen interesse hebben, spreek 
dan de functionaris interne betrekkingen aan of stuur een mailtje naar Intern@ConcepT.utwente.nl.  

 

 

Commissie Doorlopend of 
projectcommissie  

Periode Tijdsbesteding per week Voor wie? 

AkCie Projectcommissie September—Juni 1 uur  Eerstejaars Bachelor 

Almanakcommissie Projectcommissie Juni—December Begin 1 uur, later 6 uur  Iedereen  

Betonbrouwers Doorlopend  Variërend van 1 uur tot  4 uur Iedereen 

Borrelcommissie Doorlopend  3 uur  Iedereen 

Buitenlandreiscommissie Projectcommissie Oktober— Mei 2 uur en de BuLa-week Iedereen 

ConcepTueel Doorlopend  2 à 3 uur per week Iedereen 

Galacommissie Projectcommissie September— De-
cember 

1 uur Iedereen 

Eerstejaarscommissie Projectcommissie September— Juni 1 uur Eerstejaars Bachelor 

InterExcie Doorlopend  2 uur Iedereen 

Kick-In kamp Projectcommissie Mei— Augustus Begin 1 uur later  10 uur + kamp Iedereen 

Mastercommissie Doorlopend  1 uur Masterstudenten 

Mediacommissie Doorlopend  Variërend Iedereen  

Studiereiscommissie Projectcommissie Mei ‘17— Feb ‘19  Begin aantal uur, later full-time 2e en 3e jaar Bachelor 

1e jaar Master 

Symposiumcommissie Projectcommissie Juni— Maart Begin 2 uur, later 10 uur Iedereen 



 

 



 

 

 

 



 

 

ConcepT 
ConcepT is the study association for students of Civil Engineering, Civil Engineering and 
Management (CEM) or Construction Management and Engineering (CME). ConcepT organises 
activities in three different categories: Professional, Educational and Social.   

Professional 
Through the study association, students can easily get in contact with civil engineering based compa-
nies. Throughout the year, ConcepT organizes various lunch lecture, excursions, and workshops through 
which the students can get to know the work field of civil engineering better. ConcepT also offers the 
opportunity to get in contact with various companies through activities such as  a symposium and a 
company dinner. 

 In addition, ConcepT publishes a journal five times per year. This journal, the ConcepTueel, contains 
publications from the civil engineering department of the university, companies and knowledge insti-
tutes about projects, research and other current civil engineering subjects. Every member of ConcepT 
gets a free membership of the ConcepTueel.  

Educational 
As a study association, we focus on the quality of the educational program. ConcepT evaluates the 
study program in collaboration with the students and the educational board. When a student has com-
plaints or comments about their study program, our officer of educational affairs will address this with 
the educational board. Furthermore, students get a discount on their study books when they are a 
member of ConcepT. We also offer a study place in front of the ConcepT room. On the Hans Kamping 
square, you can study alongside other civil engineering students.  

Social 
ConcepT brings students of civil engineering together by organising social activities. Some examples of 
these activities are our trip abroad (BuLa), the hitchhike contest, a gala and lunches. Every Thursday 
we have a drink in our own pub ‘Beneden Peil’. This pub is on the same hallway as our association room 
(ConcepT room), where you can get free coffee, tea or hot chocolate. In the ConcepT you can also find 
couches, computers and a water cooler. Often, our members play a card game or any other game in the 
ConcepT room.  

Activism 
You can become an active member of ConcepT bij participating in one or more committees. Being ac-
tive is fun and interesting. You get to know a lot of different people and you will organise activities you 
have never organised before. By being active you also develop many different skills that you can’t learn 
from your study books. These skills are for example leadership, self management, being assertive and 
decisive. Activism is also a great addition to your resume. The work field shows that active students are 
more desired during the job application process.  

Time & Costs 
Being active and studying can easily be combined. Committees meet once a week during the lunch 
break. In addition to these meetings a couple of things will have to be taken care of. On the next page, 
an overview of committees and the corresponding time investment is given.  

Costs of participating in a committee is limited to the participation costs of the activities themselves. 
As a member of a committee you are expected to be present at your own activities. Committee outings 
and brainstorm moments also need to be paid by the committee members. All other costs made for the 
committee can be claimed from ConcepT. So there are no extra costs in joining a committee!  

More information 
Do you need more information about ConcepT, activism, time, costs or other things? This information 
can be found in various places. On the ConcepT website, there is a lot of information about being active 
and about the different committees. Do you want more information about being active, within ConcepT 
or not, then the Student Union has a website about more than a degree. You can always ask the board 
for advise! 

ConcepT: www.ConcepT.utwente.nl 

Student Union: www.su.utwente.nl/studententijd/studentactivisme 

More than a Degree: www.su.utwente.nl/morethanadegree 



 

 

Committees of ConcepT 
ConcepT has a lot of different committees. These committees vary in time investment,, 
costs and the period during the year. The table below gives an overview of all the commit-
tees that ConcepT offers. There are some committees that are continuous, you can join these commit-
tees throughout the year. These committees are for example the borrelcommissie, the ConcepTueel-
committee and the InterExcie. There are also a lot of project committees. These committees will start 
over again every year and they will organise one or more activities. Examples of project committees are 
the Almanac, Symposium or Kick-In Camp.  

Some committees exist of members of a certain target group. The AkCie and the First Year Committee 
consists of only first year bachelor students. The mastercommittee only has master student members. 
Do you like a committee but do you not know if the committee is the right one for you? Ask the board 
and they will advise you and look for the possibilities.  

If you have questions about certain committees, talk to the people who are in that specific committee 
or ask the board for advice. Twice a year, ConcepT organizes a committee market where you can get a 
lot of information and sign up for different committees . If you are interested and there isn’t a commit-
tee market? No problem, speak to the officer of internal affairs or sent an email to In-
tern@ConcepT.utwente.nl 

1 The borrelcommissie organizes drinks and takes care of the pub 

2 The BuLacommittee organizes a trip abroad somewhere in Europe 

 

Committee Continuous or 
project 

Period Timeconsumption (per week) Which students? 

AkCie Projectcommittee September—June 1 hr First year Bachelor 

Almanaccommittee Projectcommittee June—December Beginning 1 hr, At the end 6 hrs  Everyone 

Betonbrouwers  Continuous  Ranging from 1 hr till 4 hrs Everyone 

Borrelcommissie 1 Continuous  3 hrs  Everyone 

BuLacommittee 2 Projectcommittee October— May 2 hrs and the trip itself Everyone 

ConcepTueelcommittee Continuous  2 à 3 hrs  Everyone 

Galacommittee Projectcommittee September— De-
cember 

1 hr Everyone 

First Year Committee Projectcommittee September— June 1 hr First year Bachelor 

InterExcie Continuous  2 hrs Everyone 

Kick-In camp committee Projectcommittee May— August Beginning 1 hr, at the end 10 hrs 
+ camp 

Everyone 

Mastercommittee Continuous  1 hr Master students 

Mediacommittee Continuous  What’s needed Everyone 

Study Tour Committee Projectcommittee May ‘17— Feb ‘19  Beginning a few hours, after that 
full time 

2nd and 3rd year Ba-
chelor 
first year Master 

Symposium committee Projectcommittee June— March Beginning 2 hrs, at the end 10 hrs Everyone 


