
VERGADERINGEN

Als voorzitter maak je voor alle
bestuursvergaderingen een agenda en zit je

de vergadering voor. De
bestuursvergaderingen vinden wekelijks

plaats en hierin worden allemaal belangrijke
onderwerpen en beslissingen besproken. Als
voorzitter zorg ik ervoor dat alles besproken
wordt, iedereen een mening kan geven en
aan het woord komt. Natuurlijk zorg ik ook

dat er een veilige en positieve sfeer blijft
binnen het bestuur. Maar ruimte voor

discussie moet er ook zeker zijn zolang
iedereen maar rescpect blijft hebben voor

elkaar. 

CONTACTEN

Als voorzitter onderhoudt je veel
contact met het bestuur,

onderwijsdirecteuren, andere
verenigingen en andere externen. Dit
is een hele diverse taak waar elke keer

weer iets nieuws op mijn pad komt.
Dit houdt het heel leuk en spannend!

FV-FMG

Alles voorzitter vorm je samen met alle
andere voorzitters van de

studieverenigingen van de faculteit het
bestuur van de Fv-FMG

(Faculteitsvereniging maatschappij en
gedrag). Samen vergaderen wij eens in de

twee weken. Dit jaar ben ik de PR-
coordinator. Hierbij zorg ik voor de website,

ticketsales en Facebook van de Fv-FMG.
Ook ben ik de buddysystem coordinator.

Samen met mijn commissie heb ik dit jaar
onderzoek gedaan naar de verschillende
buddysystemen en gekeken naar wat het

beste werkt. 

PRESIDIUM & ALGEMENE LEDEN

VERGADERINGEN 

Als voorzitter help je het presidium bij de
aanloop en voorbereidingen voor de ALV's.

Samen met het presidium vergader je
regelmatig en spreek je de hele ALV door
van te voren zodat alles op rolletjes loopt.

Het presidium is een commissie die de
ALV's voorzit en voorbereidt. Samen met

het Presidium denk je na over de promotie
voor de ALV.  Als voorzitter presenteer je
op de ALV de stukken van het bestuur en
ben jij eigenlijk de stem van het bestuur. 

GEZICHT VAN DE VERENIGING

Als voorzitter ben jij het gezicht van de
vereniging. Jij bent de

eindverantwoordelijke voor alles wat
er gebeurt binnen de vereniging. Dat
is best een grote taak, maar minder
eng dan het klinkt hoor!  Je staat er
natuurlijk niet in je eentje voor! Je
bent het aanspreekpunt voor veel
leden maar natuurlijk doe je alles

samen met je bestuur dus niets om
voor te stressen! 

 

LOOP

Als voorzitter ga ja samen met de
commissaris onderwijs naar het landelijk

overleg pedagogische & onderwijs
wetenschappen. Hier kom je met alle

andere studieverenigingen van de
opleiding Pedagogische en/of

Onderwijswetenschappen en/of
Universitaire Pabo bij een. Je wisselt

informatie uit en kan vragen aan elkaar
voorleggen. Super leerzaam en

interessant om te horen hoe zij alles
aanpakken en uitvoeren!

ALS JE EEN ADVIES MAG GEVEN AAN JE OPVOLGER?

Voorzitter

Even voorstellen!
 

Mijn naam is Yente, ik ben 20 jaar
oud en momenteel 2e jaars

pedagogische wetenschap student.
Dit jaar ben ik de voorzitter van de
vereniging. Ik vind het super leuk

om nieuwe mensen te leren kennen
en om samen te werken met hen. Ik

heb dit jaar veel nieuwe dingen
gedaan en ik kan vol overtuiging
zeggen dat alle ervaringen heel

waardevol zijn! 
 

Wees niet te streng voor jezelf! Als voorzitter weet je veel van alle kanten maar lang niet alles! Het is dus
niet erg om vergissingen of foutjes te maken. Voor (bijna) alles is een oplossing! 


