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Scientia Fundus 10 jaar!
Voorwoord
Lang geleden brachten de Romeinen eens
per vijf jaar een zoenoffer aan de bovennatuurlijke krachten.
Dieren werden geofferd, zodat het volk gezuiverd was en met een
schone lei kon beginnen. Het lustrum is een afstamming van dat oude
zoenoffer.

Op 7 mei dit jaar vieren wij ons 2e lustrum; Scientia
Fundus bestaat dan 10 jaar! Een gedenkwaardige mijlpaal
waar we, samen met jullie, op gepaste wijze bij stil willen
staan. Zonder zoenoffer, maar wel met een knallend feest!
Later meer daarover!
Bij een lustrum hoort terug, maar ook, vooruit kijken. Deze
editie van FW Geluiden staat volledig in het teken van 10
jaar SF. Alle SF voorzitters van afgelopen jaren en nu die
van nu komen aan het woord, er worden anekdotes
gedeeld en we geven informatie over het Alumnibeleid in Nederland.
Wij hopen met deze editie jullie weer even terug te brengen in tijd en te enthousiasmeren voor nog eens 10
jaar! Veel plezier bij het lezen van deze FW Geluiden!
De Redactie
Niels Groeneweg, Hedwig van der Meer & Marlous Buining

Uitgavenr. 4, januari 2013

FW Geluiden

Van de Voorzitter
Marlous Buining

Ooit begonnen met 30 leden,
nu bijna 150 leden sterk!
Dit jaar bestaat Scientia Fundus alweer 10 jaar! ‘Tijd
voor een feestje!’, dacht het bestuur dan ook. Dit hele
jaar zal daarom in het teken staan van deze speciale
gelegenheid. Allereerst starten we met dit nummer van
FW Geluiden, waarin we terug gaan naar de eerste
jaren van SF door middel van verhalen van oudvoorzitters, en vooruit kijken op de activiteiten die we

Op de opleiding waren er de afgelopen periode ook

dit jaar in petto hebben.

(voor SF) belangrijke ontwikkelingen. Zo is prof.
Tijdens

de

november
Caroline
Mirjam

ALV

in

hebben
Sickler
van

en

Welsum

(hiernaast in actie tijdens
de Alumnidag 2011) op

Robert Wagenaar de nieuwe hoogleraar Klinische
Gezondheidswetenschappen geworden en neemt
Caroline Speksnijder helaas afscheid van KGW.
Caroline heeft zich veel voor SF ingezet in haar
functie bij KGW. Graag bedanken we haar voor de
goede samenwerking in de afgelopen jaren.

een gepaste manier afscheid genomen van het

Aan prof. Wagenaar hebben wij daarnaast een

bestuur. Beide dames hebben zich jaren lang ingezet

inspirerende, nieuwe samenwerkingspartner! Op 7

voor onze vereniging. Graag wil ik beide nogmaals

mei trekken we voor het eerst samen op: SF

bedanken voor de manier waarop zij de afgelopen 5

organiseert dan haar 10-jarig bestaan en prof.

jaar zich met passie hebben ingezet voor SF.

Wagenaar zijn inauguratie. De activiteiten worden

Graag stel ik u ook met veel genoegen voor aan de

samengevoegd tot een middag programma dat

nieuwe bestuursleden die zitting namen. Hiernaast

afgesloten wordt met een chique gala in de

staan van links naar rechts: Yara van Kooij, Belinda

binnenstad van Utrecht. Er zal een beperkt aantal

van Alphen, Corine Knulst-Verlaan en aan de rechter

plaatsen

zijde Hedwig van der Meer. Een enthousiaste groep

berichtgeving in de gaten en zet 7 mei alvast in het

2e jaars masterstudenten die vol enthousiasme hun

agenda! Het belooft een hele bijzondere dag te

aantrede namen in het bestuur.

worden!

Verderop in FW

beschikbaar

zijn,

dus

hou

de

Geluiden leggen ze uit waarom!
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“In ons mooie vakgebied, de fysiotherapiewetenschap, is samenwerken
en openstaan voor andere ‘(FW)Geluiden’ de kern van kwaliteit.
SF, vereniging voor zowel student en alumnus, verbroedert en vormt ons
in deze gedachte. Hier zet ik mij graag nog een jaartje voor in!”
Marlous Buining, voorzitter

“Ik vind het belangrijk dat er een netwerk bestaat van FW-ers
(studenten en alumni) om bijvoorbeeld de ontwikkelingen te
kunnen bespreken op het gebied van de fysiotherapie en
wetenschap. Met de studievereniging SF en het organiseren van
verschillende activiteiten hoop ik hiermee een bijdrage te leveren!”
Yara van Kooij, secretaris
“Vorig jaar werd duidelijk dat Scientia Fundus dringend om nieuwe
bestuursleden zat te springen en heb ik besloten om mij aan te
melden. Wat Fysiotherapiewetenschappers nou precies doen is veel
mensen uit het werkveld nog onduidelijk, en omdat Scientia Fundus
haar best doet op het gebied van netwerken en profilering van
wetenschappers in het werkveld van de fysiotherapie vond ik het
belangrijk om deze vereniging te ondersteunen. We hebben met het
nieuwe bestuur al flink gebrainstormd en we zijn van plan om er een
mooi jaar van te maken!”
Belinda van Alphen, penningmeester
Sinds november zit ik in het bestuur van Scientia Fundus, omdat ik
het belangrijk vind dat er contact is tussen FW-ers, studerend of al
afgestudeerd. Scientia Fundus wil activiteiten organiseren waarbij er
contact wordt gelegd tussen studenten en alumni, en daar help ik
graag aan mee.
Corine Knulst-Verlaan, bestuurslid activiteitencommissie

“Ik wilde graag een brug slaan tussen studenten, alumni en de rest van
de fysiotherapeutische wetenschappelijke wereld. Van een kleine
opleiding een hechte groep maken, netwerken en elkaar steunen. En
ik denk door actief te participeren in het bestuur van Scientia Fundus,
dit goed kan lukken!”
Hedwig v/d Meer, bestuurslid faciliteitencommissie

3

1
2

Uitgavenr. 4, januari 2013

FW Geluiden

Een terugblik
Marie-Rose van Lieshout

Terugdenkend realiseer ik me dat we alles vooral
deden

vanuit

de

overtuiging

dat

een

studievereniging een must is voor een zichzelf
respecterende academische opleiding. Dit gold
vervolgens ook voor het oprichten van de alumni-tak
van de vereniging. We weefden met elkaar een net
waarin

de

studerende

en

afgestudeerde

fysiowetenschappers met elkaar verbonden kunnen
zijn en blijven.

Zo rond de jaarwisseling bij de open haard met
Wat deden we nou allemaal? De smoelen van FW

een goed glas rode wijn kwamen vele

op een rijtje, eerst op papier en later digitaal.

herinneringen boven.
De

voorzitter

van

Verkiezing van de naam van de studievereniging.

Scientia

Fundus

had

mij

Taart eten ter gelegenheid van de oprichting van SF

gevraagd om wat over de beginfase van SF te

op

delen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Na

ondersteuning die we kregen van de Kamer.

het lezen van haar mail werd gelijk de sfeer van

Vrijstelling van het behalen van de verplichte

enthousiasme en bevlogenheid weer voelbaar. Als

accreditatiepunten om in het kwaliteitsregister te

student van het eerste uur waren we vastbesloten

kunnen blijven staan. Nu vanzelfsprekend, maar dit

om fysiotherapiewetenschap op de kaart te zetten.

was het niet toen wij eerste en tweede jaar

Dit door het verbinden van wetenschappers en te

studenten waren. Dit zijn zomaar wat flitsen van

bouwen aan netwerken. En wat dat betreft hebben

hoogtepunten uit de beginperiode van SF. Maar ook

we successen behaald! Op 12 december 2003 was

luisteren naar en ontmoeten van inspirerende

Scientia Fundus een feit, en in de jaren erna zijn er

mensen. Ik denk daarbij aan Prof. Dr. Mia Duijnstee,

vele activiteiten ontplooid. Hierdoor

werd SF

Edith Schippers, Prof. dr. J.Herre Kingma, Prof. Dr.

zichtbaar en ontwikkelde zich van onervaren

Rob de Bie, drs. H. Bas Eenhoorn, Prof. dr. Paul

startend

die

J.M. Helders, dr. N.L.U. van Meeteren. En daarnaast

bijvoorbeeld op dit moment ook een functieprofiel

natuurlijk alle studenten aan wie Scientia Fundus

opgesteld

haar bestaansrecht ontleent.

netwerk
heeft

tot
voor

een
de

vereniging

wetenschappelijk

12/12/2003

én

nog

leuker:

de

financiële

geschoolde fysiotherapeut.
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Lid zijn van het bestuurd van SF gaf mij, en ik denk vele anderen, de kans mezelf verder te ontwikkelen. Ik
heb ontdekt waar ik goed en minder goed in ben. Eén van de grootste uitdagingen vond ik het gestoei met
alle mooie uitdagingen in de beperkte tijd die we hadden, want eigenlijk had ik het druk genoeg met het
combineren van alle studieverplichtingen met werk en daarnaast gezin. Ik weet dat dit voor ons allen gold.
Maar als je je verbonden weet met de dingen die je doet gaan ze als vanzelf mee met dat wat je toch al doet.
Als ik nu naar de website kijk zie ik jonge enthousiaste aankomend fysiotherapiewetenschappers die hier
ongetwijfeld ook in zullen slagen. Scientia fundus leeft! En ik realiseer me dat ik slechts een schakeltje in het
geheel ben geweest, net als alle andere leden die zich hebben ingezet om de vereniging te laten draaien en
bloeien. Gezamenlijke acties leiden zo tot iets moois, en dat al tien jaar lang. Scientia fundus: gefeliciteerd!
Marie-Rose van Lieshout, eerste voorzitter van Scientia Fundus

Vacatures

Gezelliger-cie

Gala-cie

Voor deze commissie zoeken we leden die ervan
houden mensen bij elkaar te brengen en weten wat
hiervoor nodig is. Scientia Fundus organiseert
verschillende activiteiten waarbij gezelligheid en
contact voorop staat, zoals de borrels, de
Nieuwjaars-lunch en een introductiemiddag voor
nieuwe studenten. Deze gezellige activiteiten willen
we echter graag uitbreiden. Wij hebben hier ideeën
over, maar die van u zijn vast beter?! Word dan
commissielid!

Deze commissie bestaat al even en is druk
bezig met het organiseren van een gala op 7
mei (gelijk even in uw agenda zetten!). Deze cie
bestaat echter uit alleen nog maar mannen.
Welke dame(s) willen hen helpen?

Slimmer(congres)-cie
Voor deze commissie zoeken wij nog leden die
zich willen inzetten voor het organiseren van
activiteiten waarbij het om inhoud gaat! Scientia
Fundus streeft er naar minimaal 1x per jaar een
inhoudelijke middag te organiseren waar
studenten en alumni wijzer van worden. Dus
bent/hebt u:
•
•

•
•

het enthousiasme om studenten en alumni
bij elkaar te brengen,
het doorzettingsvermogen om die ene
geweldige spreker over te halen om te
komen spreken,
het inzicht om te kiezen voor relevante
onderwerpen voor alle luisteraars,
en een beetje tijd..

Kom dan deze slimmer-cie versterken!

Fotografen
Voor onze activiteiten en bijeenkomsten zoeken wij
fotografen! Heb jij een goed fototoestel en vind je
het leuk om foto’s te maken, geef je dan op!

Journalisten-cie
Voor de column ‘FW-geluiden’ die drie maal per
jaar uitkomt, zijn altijd leuke en interessante stukjes
nodig. Vind jij het leuk om op zoek te gaan naar hot
topics binnen FW, na te denken over gastschrijvers
of misschien vind je het leuk om na te denken over
het design? Meld je dan aan!
Ben je enthousiast geworden over één van deze
cie’s? Neem dan voor verdere info contact op met
Corine Knulst-Verlaan via activiteitencommissie
@scientiafundus.nl
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Alumnibeleid, hoe heurt het eigenlijk?
Niels Groeneweg
Beleidsadviseur Kwaliteit & Innovatie bij Achmea | divisie Zorg & Gezondheid, promovendus Vrije
Universiteit Amsterdam
Alumni zijn de ambassadeurs van een kennisinstelling. Zij dragen bij aan het imago van een universiteit in het
algemeen en een opleiding in het bijzonder. Alumnibeleid richt zich op het behouden en versterken van hun
verbondenheid met de alma mater. Bij Nederlandse hogescholen en universiteiten is alumnibeleid divers,
zeker

tussen

hogescholen

en

universiteiten.

Veel

voorkomende

uitingen

van

alumnibeleid

zijn:

studieverenigingen, geven van post-initieel onderwijs, uitgeven van tijdschriften/nieuwsbrieven, organiseren
van lezingen/congressen, houden van debatten en fundraising. Kijkend naar buitenlands alumnibeleid zien we
duidelijke verschillen met Nederlands beleid, dus vandaar de legitieme vraag: hoe heurt het eigenlijk?
Kennen Nederlands onderwijsinstellingen een alumnibeleid?
Volgens de auteurs van ‘Een band voor het leven? Over de verhouding tussen kennisinstellingen en hun
alumni’, Prof. dr. Geert Sanders (RuG) en Hans Hoornstra van FORMEDIA voeren de meeste
kennisinstellingen in Nederland een amateuristisch alumnibeleid. De meeste universiteiten voeren wel een
(matig) alumnibeleid (Universiteit Utrecht scoort relatief hoog!), maar bij met name hogescholen ontbreekt het
vaak aan beleid en als een hogeschool al iets aan contact doet, dan is dit vaak een verplicht onderdeel vanuit
een NVAO-kader.

Formedia heeft veel onderzoek gedaan naar (inter)nationaal alumnibeleid. Belangrijke

zaken daarin zijn aanwezigheid van: een centrale database van alumni, een centraal beleid ten opzichte van
alumni, een decentraal beleid, een interactieve database, een alumnipas, een lifelong e-mailadres, een
centraal alumnimagazine, een centrale alumnidag en de aanwezigheid van fondsenwerving via alumni. Door
een goede band met alumni kunnen kennisinstellingen doelen realiseren op het terrein van:het
ambassadeurschap van alumni;

een leven lang leren;de participatie van alumni in het curriculum

(gastdocenten); de terugkoppeling op het onderwijs in het kader van kwaliteitsmanagement; het werving van
stageplaatsen en netwerken; jobmatching; fundraising.
Hoe verhoudt Nederlands alumnibeleid tot andere landen?
Een onderzoek van Kramer (Journal of Marketing Management, maart 2010) geeft aan dat Nederlandse
onderwijsinstellingen veel aandacht besteden aan het werven van nieuwe studenten. Echter alumni zijn
zelden een centrale marketingsdoelgroep voor onderwijsinstellingen en dat is toch op z’n minst vreemd.
Alumni zijn namelijk belangrijk voor mond-op-mond-reclame, volgen nascholing en leveren financiële steun.
Dat laatste geldt vooral in de VS, daar vormen alumni een zeer belangrijke bron van inkomsten voor
Amerikaanse universiteiten. Daar waar er in Nederland wel studieverenigingen zijn opgericht, is er vaak
sprake van decentrale aansturing door studenten en/of docenten.
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Dit heeft als nadeel dat aansturing vaak onvoldoende is doordacht en erg afhankelijk is van bepaalde
personen. Het is effectiever als marketing-afdelingen de aansturing op zich nemen met centrale organisatie.
Een ander opvallend gegeven in Nederlands alumnibeleid, vergeleken met de UK en VS, is de beperkte inzet
van bindende middelen als alumni credicard; kortingen op abonnementen, verzekeringen en sporten,
relatiemagazines en e-mailnieuwsbrieven; evenementen voor alumni.
Een groot verschil met de VS is het sterke gevoel van trots van Amerikanen op hun alma mater. De alumni
zijn sterk verbonden met nieuwe studenten en zij ondersteunen hen continu. Dit zorgt voor een band tussen
de opleiding en de student, een band voor altijd. Ook wonen Amerikaanse studenten veelal op de campus en
is er meer groepsbinding, gemeeschapszin en personificatie van de student met opleiding. Dit verbetert de
herkenbaarheid van een onderwijsinstelling en maakt binding makkelijker. In Nederland is het onderwijsmodel in grote mate gestandaardiseerd (BaMa-structuur), is er veel gefuseerd en er bestaat vrijwel geen
statusverschil tussen (dezelfde soort) opleidingen. De overheid financiert in Nederland in grote mate het
onderwijs, waardoor er geen wederzijdse afhankelijkheid tussen het kennisinstituut en de student is
(Formedia).
Twee internationale ontwikkelingen vanuit Nederland
De Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, houdt zich in
toenemende mate bezig met internationaal alumnibeleid. De organisatie ondersteunt onder andere de
Netherlands Alumni Associations (NAA’s) in verschillende landen. Deze verenigingen staan open voor alle
alumni die hebben gestudeerd aan één van de hoger-onderwijs-instellingen in Nederland. De ‘Agency for
International Business and Cooperation’, een tak van het Nederlands Ministerie van Economische Zaken
heeft het platform ‘Dutch Alumni & Business Society’ opgericht. De DAB society is opgericht om
(inter)nationale alumni, Nederlandse bedrijven en kennis instituten samen te brengen.

Tot slot
Alumnibeleid is complex, vereist veel inzet en middelen. Ervaringen in de VS en UK laten zien dat stevig
alumnibeleid loont en vooral meer oplevert, dan het het kost. Nederlandse kennisinstellingen doen hun
voordeel met vijf belangrijke regels ten aanzien van alumnibeleid:
1. bouw een goed (digitaal) bestand op van relaties (start vroeg tijdens de opleiding);
2. identificeer oude, bruikbare netwerken, faciliteer die en betrek sleutelfiguren in beleid;
3. betrek alumni, creëer co-eigenaarschap en zorg voor win-win;
4. creëer bestuurlijk draagvlak en bestuurlijke continuïteit;
5. eerst friendraising, dan fundraising.
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Hedwig van der Meer
2012 – 2013

Corine Verlaan
2012 - 2013

Yara van Kooij
2012 – 2013

Marlous Buining
2009 - 2012
Caroline Sickler
2007 - 2009

Paul Bustin
2005 - 2006

Marlies Welbie
2006 - 2009

Mirjam van Welsem
2009 – 2012

Mirjam van Welsem
2007 - 2009

Marlies Welbie
2004 - 2005
Marlous Buining
2012 – 2013

Louis Nijmeijer
2009 - 2010

Han Kingma
2003 - 2004

Marlies Welbie
2005 - 2006

Corrien van Haastert
2005 - 2009

Niels Groeneweg
2003 - 2005

Caroline Sickler
2009 - 2012

Judith Weijman
2003 - 2005

Marie-Rose Nederstigt
2003 – 2007
Belinda van Alphen
2012 – 2013
Ragna van der Giessen
2010 - 2012
Paul Bustin
2006 - 2009
Peter Viehoff
2003 – 2007 / 2009 - 2011

Bestuursgeschiedenis
van Scientia
Fundus:
2003 - 2013

Marlous Buining
2011 - 2012

“Like branches on a tree we grow in different directions, yet our roots
remain as one.”
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Reacties oud- voorzitters

10 jaar SF!
Aan het begin van dit SF-lustrumjaar is het een eer een stukje voor FW Geluiden te schrijven.
Tien jaar Scientia Fundus is een hele periode. Inmiddels is de vereniging volwassen geworden, de inspirators
van het eerste uur hebben plaats gemaakt voor een nieuwe generatie die het afgelopen jaar is aangetreden.
Scientia Fundus gaat met haar tijd mee. Deze digitale nieuwsbrief, FW Geluiden, is daar slechts één bewijs
van. En FW Geluiden levert een wezenlijke bijdrage aan de verbinding tussen alumni en studenten, één van
de doelstellingen van de vereniging.
Na vijf jaar bestuursfuncties zie ik de vereniging zich ontwikkelen. Met veel plezier heb ik me ingezet voor SF.
Was de aandacht aanvankelijk vooral op de opleiding en de studenten gericht. Nu gaat het accent ook meer
naar de alumni. Deze groep wordt steeds groter en kan een wezenlijke en inhoudelijk bijdrage leveren om de
doelstellingen van de vereniging te bereiken.
De studievereniging neemt initiatieven. Heeft nu twee keer een eigen congres georganiseerd. Profileert zich
als studievereniging bij de nieuwe studenten tijdens de introductiedag en met een kennismakingsactiviteit met
diner.
Na een moeilijke periode, die ook te maken had met de omslag van de opleiding waarbij een nieuwe lijn
gevonden moest worden, is de stemming het afgelopen jaar omgeslagen. Positief en geïnspireerd treedt het
bestuur het nieuwe jaar en de toekomst tegemoet. Geweldig! Het jaar 2013 belooft een voor de vereniging
mooi jaar te worden. Ik wens het bestuur en de verschillende commissies energie en inspiratie om de mooie
plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Ik heb er vertrouwen in. Laten we ons dan ook als leden gedurende
dit lustrumjaar regelmatig bij de SF evenementen zien. Onze studie en alumnivereniging komt dan goed tot
haar recht en iedereen, zowel studenten als alumni, kan er veel plezier aan beleven .
Eenieder een geweldig 2013 gewenst!
Caroline Sickler

Caroline Sickler
3e voorzitter SF
Bestuursjaar 2007 - 2012
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Tien jaar Scientia Fundus...
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat een enthousiast activiteitenteam het symposium ter ere van het vijfjarig
bestaan organiseerde. Het is mooi om te merken dat het huidige bestuur zich weer net zo enthousiast en
bevlogen inzet voor onze studievereniging! Dat is zeker niet vanzelfsprekend. Des te blijer mogen we zijn
dat dit nog steeds gebeurd. Zo blijven we als FW-ers met elkaar verbonden en worden we als jonge
beroepsgroep

vertegenwoordigd bij

onder

andere

het

KNGF.

Na

tien

jaar

kan gerust

gesteld

worden dat SF haar bestaansrecht bewezen heeft.
Op dus naar de twintig!

Marlies Welbie

Hartelijke groeten,

2e voorzitter SF
Bestuursjaar 2004 -2009

Marlies Welbie

Aankomende activiteiten
18 januari

Nieuwjaarslunch

22 maart

Health Science Today, aansluitend borrel SF

7 mei

Middag programma SF, gevolgd door inauguratie Robert Wagenaar en Gala

24 mei

Health Science Today, aansluitend borrel SF
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