
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! 



COMMISSIES
Als secretaris coördineer je twee

commissies: de
VormgevingsCommissie en de GROEI-
redactie. Als coördinator woon je de

vergaderingen bij en ondersteun je de
commissieleden waar nodig.

Daarnaast zorg je er als secretaris
voor dat het promotiemateriaal wat

door de VoCo gemaakt wordt gepost
en dat de GROEI verstuurd wordt naar

de actieve leden!

VERGADERINGEN
De bestuursvergadering wordt

genotuleerd door de secretaris zodat
alles wat besproken is overzichtelijk
teruggelezen kan worden; dit wordt

vaak als een van de meest prominente
taken van de secretaris gezien. Dat is
aan het begin even wennen, zeker als

je nog weinig ervaring hebt met
notuleren. Maar weet je wat het is;

notuleren kan je leren! Gaandeweg pik
je allerlei tricks op waardoor het

notuleren steeds makkelijker gaat. &
als je écht een keertje geen zin hebt,

kijk je lief je vice-secretaris aan ;)

LEDENADMINISTRATIE
De secretaris houdt het ledenbestand

bij, zowel fysiek als in ons
boekhoudprogramma Conscribo. Je

schrijft nieuwe leden in, schrijft leden
die zich afmelden uit en zorgt ervoor

dat Comenius alumni in het
alumnibestand gezet worden. Vooral

aan het begin van het studiejaar
ontvang je ontzettend veel

inschrijvingen, maar als je eenmaal
snapt hoe het werkt kom je zo in een

Conscribo-flow.

PROMOTIE
De secretaris bukt zich ook over de

promotie, een van de grootste taken.
Vanuit alle commissies ontvangt de

secretaris van de promotieleden
promotieschema's, die ze samen met
de poster gemaakt door de VoCo op
de sociale media van de vereniging &
in de nieuwsbrief plaatst. Soms moet

je even schuiven zodat leden niet
gebombardeerd worden met

promotie, maar in de Meta Business
Suite, waarin je zowel facebook als
instagram beheert, is dat zo gefixt.

INFO@COMENIUS-UVA.NL
Naast de eigen functiemail, die elk

bestuurslid bezit, beheert de secretaris
ook de algemene mail. Je houdt jouw

bestuur op de hoogte van
uitnodigingen van externen,

beantwoordt vragen van leden en
stuurt functiespecifieke mailtjes door

naar je bestuursgenoten.

COMENIUS-UVA.NL
De secretaris houdt ook de site up-to-

date. Je houdt zo goed mogelijk de
verstrekte informatie fris, plaatst foto's
van evenementen en allerbelangrijkst:

maakt contactformulieren voor
Comenius activiteiten. Via deze weg
kunnen onze leden zich vervolgens

aanmelden voor activiteiten. Het
contactformulier werkt zo dat zowel

de aanmelder als de betreffende
commissie meteen een mailtje krijgen

met de details, superhandig! 

ALS JE EEN ADVIES MAG GEVEN AAN JE OPVOLGER?

Vergelijk jezelf niet teveel met anderen. Toen ik als secretaris begon wou ik alles graag net zo goed
of zelfs beter doen dan mijn drie voorgangers, omdat ik ze persoonlijk kende en ze heel graag trots

wou maken. Maar dat is natuurlijk onmogelijk! Focus op wat j� wil bereiken en blink daarin uit.

Even voorstellen!
 

Ik ben Vera, 24 jaar oud en dit
jaar de secretaris van Comenius.

Ik ben groot fan van dingen
uitproberen en uitzoeken hoe het
nou allemaal precies zit. Ik heb al
ontzettend veel geleerd over hoe

de programma's waarmee we
werken in elkaar zitten en heb al

veel dingen kunnen
optimaliseren, dat vind ik

ontzettend gaaf.

Secretaris



ACQUISITIECOMMISSIE
De AcquisitieCommissie (AcquiCo)

haalt sponsorgeld op voor Comenius. 
 De penningmeester is de voorzitter
van de AcquiCo. Je bent in contact

met bedrijven en organisaties buiten
Comenius en sluit deals met hen over

sponsoring. Daarnaast ontwerpt de
AcquiCo merchandise zoals

mondkapjes en mokken.  Het
onderhouden van deze externe
contacten is belangrijk voor de

vereniging en leerzaam voor je eigen
professionele ontwikkeling.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op de Algemene Ledenvergadering

(ALV) presenteert de penningmeester de
financiële stukken. Op de ALV in

november wordt de begroting voor het
jaar gepresenteert, op de ALV in maart

wordt de halfjaarrealisatie gepresenteert
en op de ALV in september van het

volgende studiejaar wordt de realisatie
gepresenteert. Op de ALV krijgen leden

inzicht in het financiële beleid van
Comenius. 

BEGROTING EN REALISATIE
In het begin van het jaar maakt de
penningmeester de begroting van

Comenius. Hierop staat hoeveel geld
elke commissie mag uitgeven en

hoeveel geld aan andere
benodigdheden zal worden

uitgegeven. Dit doet de
penningmeester niet alleen, dit

gebeurt in overleg met het bestuur en
de KasControleCommissie (KasCo). De

realisatie laat zien hoeveel geld er
daadwerkelijk is uitgegeven. 

BOEKHOUDING
Alle inkomsten en uitgaven worden

bijgehouden in het
boekhoudprogramma Conscribo. Zo

heb je als penningmeester goed
overzicht over de financiën. De

boekhouding is goed te onderhouden
doordat Conscribo een begrijpelijk

systeem heeft. Naast de online
boekhouding houdt de

penningmeester ook een fysieke
boekhoudmap bij met alle bonnetjes.
De KasCo controleert de boekhouding

eens per kwartaal. 

BOEKVERKOOP
Studenten kunnen met hun

Comeniuslidmaatschap boeken met
korting kopen bij onze partner
Smartbooks. Samen met twee

anderen uit de
BoekverkoopCommissie van de

Faculteitsvereniging Maatschappij en
Gedrag organiseer je voor de gehele
faculteit de boekverkoop. Je bent in
contact met verschillende mensen

binnen de UvA. Pas als je de
boekverkoop organiseert zie je

hoeveel werk erachter zit en dit is heel
leerzaam. 

CONTACT COMMISSIES
Naast het voorzitten van de AcquiCo

en het contact met de KasCo heeft de
penningmeester contact met iedere

commissie.. Zo krijg je goed inzicht in
wat er allemaal speelt binnen de

vereniging. Iedere commissie heeft
een eigen penningmeester, zij laten de

begroting en realisatie van de
commissie bij jou controleren. 

ALS JE EEN ADVIES MAG GEVEN AAN JE OPVOLGER?

Even voorstellen!
 

Mijn naam is Lotte, 22 jaar en
vierdejaars student UPvA. Dit

jaar ben ik de penningmeester.
Ik hou ervan om precies te werk

te gaan en zaken op orde te
maken. Ik vind het superleuk
om nieuwe dingen te leren en

dat heb ik veel gedaan dit jaar. 
 

Penningmeester

Laat je niet afschrikken door onbekende dingen! Er staan heel veel mensen voor je klaar die je kunnen
helpen als je het even niet meer weet. Je zult alles veel sneller onder de knie hebben dan je denkt. 



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!



ALS JE EEN ADVIES MAG GEVEN AAN JE OPVOLGER?

Commissaris Sociaal

 

Even voorstellen!
 

Ik ben Puck, 22 jaar en ik ben dit
jaar de Commissaris Sociaal. Ik
ben het liefst aan het socializen
met iedereen. Daarnaast vind ik
het leuk om contact te houden

met alle leden! Ik ben van
mezelf nieuwsgierig en

behulpzaam. Het organiseren
van sociale activiteiten vind ik

erg leuk 

COMMISSIES
Als Commissaris Sociaal (SO)

coördineer je in het begin van
het jaar vijf commissies: De

activiteitenCommissie,
BorrelCommissie,
DinerCommissie,

FeestCommissie en de
ReisCommissie. In februari

komen hier een zesde commissie
bij, de

IntroductieweekendCommissie.

COÖRDINEREN
Als SO ben je coördinator van de

commissies. De rol van coördinator houdt
in dat je zo veel mogelijk aansluit bij

vergaderingen van de commissies. In deze
vergaderingen ben je er vooral om vragen
te beantwoorden en mee te denken met
ideeën en het oplossen van problemen.
Hierbij probeer je ook sturing te bieden

aan de commissie. Daarnaast zorg je voor
de communicatie tussen het bestuur en

de commissie. Op deze manier blijft
iedereen op de hoogte van wat er speelt

COMMISSIEBATTLE
Samen met de Commissaris Onderwijs

is de Commissaris Sociaal
verantwoordelijk voor het bedenken

en bijhouden van de Commissiebattle.
In de Facebookgroep worden iedere

maand nieuwe opdrachten gezet, die
de commissieleden kunnen maken.
Aan het eind van het jaar komt hier

een winnaar uit.

FMG COMMISSIES
Als SO neem je sowieso deel uit van de

FMG-party committee. Deze
commissie organiseert ieder jaar een

feest voor alle studenten van onze
faculteit. In deze commissie zitten

leden van nog zeven andere
studieverenigingen. 

Daarnaast neemt de SO dit jaar ook
deel in de FMG-BoCo. Deze commissie

richt zich op het organiseren van
activiteiten voor alle besturen van de

FMG. Op deze manier kunnen alle
bestuursleden elkaar nog beter leren

kenne. 

ACTIEVE LEDEN UITJE
Samen met de Commissaris
onderwijs organiseert de SO

ieder jaar een actieve leden uitje.
Dit wordt georganiseerd om

onze actieve leden te bedanken
voor hun inzet in de commissies.
Wat voor uitje dit gaat worden is

aan de CO en SO om samen te
beslissen. Daarnaast gaan de CO

en SO vanaf dit jaar ook weer
een actieve leden borrel

organiseren

CONTACT MET ALLE
LEDEN

Als SO heb je veel contact met
de leden van onze vereniging.
Het contact bestaat vooral uit

het gezellig kletsen met de leden
die langskomen op de

bestuurskamer, maar ook uit het
appen of bellen met leden. Ik

vind het ontzettend leuk om met
iedereen een koffietje te drinken

of even een praatje te maken! 

Allereerst, geniet vooral heel erg van dit jaar. Het jaar gaat super snel voorbij en je leert veel nieuwe
dingen, vergeet dus niet om stil te staan bij alle leuke dingen! Daarnaast is het niet erg om om hulp

te vragen, doe dit ook vooral. Er zijn zoveel mensen die bereid zijn om je te helpen


