
COMMISSIES

Als Commissaris Onderwijs (CO)
coördineer je vijf commissies: de

alumnicommissie, build your
future commissie,

congrescommissie,
educatiecommissie en de

symposiumcommissie. Elk totaal
verschillend en juist daarom extra
leuk! Je probeert zo vaak als lukt
bij vergaderingen te zijn en bent

het doorgeef luik van de
commissie naar het bestuur. Dit is
ver uit de grootste taak die je als

CO hebt.

EXTERNE CONTACTEN

Als CO ben je verantwoordelijk
voor verschillende externe

contacten. Zoals de bijlespartner,
de bestuursstudent, maar ook
sprekers voor congressen en

symposia. Elk contact vergt een
andere aanpak, dit is soms even

zoeken, maar gelukkig zijn er
binnen de vereniging altijd
mensen aan wie je vragen

hierover kan stellen.

EIGEN EVENEMENTEN

Als CO heb je ook een aantal
activiteiten die je zelf organiseert

met hulp van je mede
bestuursleden. De familieavond,
de student-docentactiviteit, de
beste docent-scriptie uitreiking

en de internationale
studentenactiviteit zijn hier

voorbeelden van. Je kan er lekker
je eigen draai aan geven en je kan

hieraan werken als het jou
uitkomt.

FMG CONGRES

Samen met de zeven andere
verenigingen van de faculteit

organiseer je een interdisciplinair
congres. Er zijn veel verschillende
onderwerpen die aan bod komen
en het wordt als een interessante

avond/middag bevonden. Voor
jezelf is het een leuke manier om

meer mensen van de andere
faculteitsverenigingen te leren

kennen.

OPLEIDINGSCOMMISSIE

Je bent als CO als toehoorder
aanwezig bij de

opleidingscommissie. Hierin zitten
docenten, studenten en de

onderwijsdirecteuren komen ook
altijd even langs. Je bent hier het
doorgeefluik van informatie over

de opleiding naar het bestuur

LOOP

Het LOOP is het Landelijk Overleg
Onderwijskunde en Pedagogiek.

Hierbij kom je (samen met de
voorzitter) bijeen met alle andere

studieverenigingen van de
opleiding Pedagogische en/of

Onderwijswetenschappen en/of
Universitaire Pabo. Je wisselt

informatie uit en kan vragen aan
elkaar voorleggen. Het is super

leuk om alle verschillen en
overeenkomsten tussen de

verenigingen te zien.

ALS JE EEN ADVIES MAG GEVEN AAN JE OPVOLGER?

Even voorstellen!
 

Ik ben Ilja, 22 jaar en dit jaar de
Commissaris Onderwijs. Ik ben

erg nieuwsgierig en leergierig. Ik
vind het leuk om nieuwe

mensen te leren kennen en ik
houd ervan om van alles te

organiseren.
 

Commissaris Onderwijs

Je doet het niet alleen en probeer dat ook niet te doen. Er zijn zoveel mensen die je kunnen en
willen helpen. Laat dat toe en geniet ook vooral!


