
RAADSLID UNIVERSITAIRE
STUDENTENRAAD (USR)
Soort werk: Medezeggenschap
Uren per week: >16 uur
Duur: 1 jaar
Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 31-08-2023
Vergoeding: 4000-7800 euro Regeling Profileringsfonds (Profiling Fund) Certificaat met

werkzaamheden van Rector magnificus; een waardevolle toevoeging aan CV

VU Onderdeel: Studentenraad
Vacaturenummer: S9125

Beschrijving afdeling of organisatie

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat uit een elftal studenten die zich een jaar lang inzetten om de
mening van de studenten te laten horen in het beleid dat wordt gevoerd op de VU. Zo praat je mee over de
jaarbegroting van de VU, de onderwijsvisie, reglementen die studenten aangaan en kan je zelf ook ideeën
inbrengen om de VU nog iets beter te maken. Door samen te werken met de verschillende diensten, de
Ondernemingsraad en het College van Bestuur kan je de stem van 24.000 studenten laten horen en sta je mede
aan het roer van een grote onderwijsinstelling. Naast dat je het beleid op de VU kan veranderen, is de USR ook
een goede mogelijkheid om jezelf en je vaardigheden te ontwikkelen.

Wil jij meedenken over de plannen van de VU? Vind je goed onderwijs van groot belang en zoek je een uitdaging
voor komend studiejaar? Dan is de Universitaire Studentenraad (USR) op zoek naar jou!
Het gaat om een functie als raadslid.Je overlegt met studieverenigingen, facultaire studentenraden, de
Ondernemingsraad en het College van Bestuur. De USR concentreert zich daarbij in de eerste plaats op zaken
die voor VU-studenten van direct belang zijn, maar praat ook intensief mee over de koers die de VU vaart. Zo
houdt de USR zich dit studiejaar onder andere bezig met online tentaminering en het opzetten van een Student
Wellbeing Panel en Desk.Ook praat de USR mee over onderwerpen zoals internationalisering, studieplekken en
over de invulling van nieuwe gebouwen. 

In de USR zitten studenten met uiteenlopende achtergronden uit verschillende faculteiten, die zich inzetten voor
de belangen van alle studenten en zich willen ontplooien in de uitdagende omgeving van de universiteit. 

Waarom verkiesbaar via de SRVU?

De SRVU Studentenbond (SRVU) is sinds 1947 de studentenbond van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Als
belangenbehartiger van de studenten aan de VU is de SRVU er voor alle studenten door op te komen voor hun
belangen. Daarnaast zijn het verlenen van diensten, het zorgen voor ontwikkeling van de VU en zelfontplooiing
van studenten zeer belangrijke missies voor de SRVU. De SRVU staat daarom voor meer dan studeren alleen.

Anders dan de andere partijen zijn wij gedurende het hele jaar actief en niet alleen tijdens de verkiezingen. De
SRVU heeft een goede samenwerking met de USR en een een groot platform om de initiatieven daadwerkelijk uit
te voeren.

Meer weten? 
Lijkt dit je interessant of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar bestuur.srvu@gmail.com, loop een dagje
mee met een van de huidige raadsleden of kijk op de Instagrampagina van de SRVU: @srvubond

Solliciteren

Stuur je CV en korte motivatie naar bestuur.srvu@gmail.com voor 6 maart om 12:00. We nodigen je dan graag uit
voor een kop koffie, daarna plannen we een officieel sollicitatiegesprek met je in. 



COUNCIL MEMBER UNIVERSITY
STUDENT COUNCIL (USR)

Type of work: Participation
Hours per week: >16 hours
Duration: 1 year
Starting date: 01-09-2022
End date: 31-08-2023
Remuneration: 4000-7800 Euros Profiling Fund Scheme (Profiling Fund) Certificate with activities of

Rector magnificus; a valuable addition to CV

VU Component: Student Council

Description from department or organization
The University Student Council (USR) consists of eleven students who commit themselves for a year to let the
students' opinion be heard in the policies that are implemented at the VU. For example, you have a say in the
annual budget of the VU, the educational vision, regulations that affect students and you can also contribute ideas
to make the VU even better. By working together with the various departments, the Works Council and the
Executive Board, you can make the voices of 32,000 students heard and help steer a major educational
institution. Besides being able to change policy at the VU, the USR is also a good opportunity to develop yourself
and your skills.
Would you like to think along with the plans of the VU? Do you think good education is very important and are you
looking for a challenge for the coming academic year? Then the University Student Council (USR) is looking for
you!
You will consult with student associations, faculty student councils, the Works Council and the Executive Board.
The USR concentrates primarily on issues that are of direct importance to VU students, but also participates
intensively in discussions about the course that the VU is taking. This academic year, for example, the USR is
working on online examinations and the establishment of a Student Wellbeing Panel and Desk, as well as issues
such as internationalization, study places and the design of new buildings.

The USR includes students with diverse backgrounds from different faculties, who are committed to the interests
of all students and want to develop themselves in the challenging environment of the university.

Why elect through the SRVU?

The SRVU Student Union (SRVU) has been the student union of the Vrije Universiteit Amsterdam (VU) since
1947. As the advocate for students at VU, the SRVU is there for all students by standing up for their interests. In
addition, providing services, ensuring the development of the VU and self-development of students are very
important missions for the SRVU. Therefore, the SRVU stands for more than just studying.

Unlike the other parties, we are active throughout the year and not only during the elections. The SRVU has good
cooperation with the USR and a large platform to actually implement the initiatives.

Want to know more?
Does this seem interesting to you or would you like to know more? Then send an email to
bestuur.srvu@gmail.com, walk along for a day with one of the current council members or check out the
Instagram page of the SRVU: @srvubond

Apply
Send your CV and short motivation to bestuur.srvu@gmail.com before March 15 at 12:00. We would like to invite
you for a cup of coffee, after which we will schedule an official interview with you.



RAADSLID FACULTAIRE
STUDENTENRAAD (FSR)
Soort werk: Medezeggenschap
Uren per week: >6-10 uur
Duur: 1 jaar
Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 31-08-2023
Vergoeding: 2500-2750  euro Regeling Profileringsfonds (Profiling Fund) Certificaat met

werkzaamheden; een waardevolle toevoeging aan CV

VU Onderdeel: Studentenraad
Vacaturenummer: S9125

Beschrijving afdeling of organisatie

Als lid van de Facultaire Studentenraad (FSR) vertegenwoordig je bijna 2500 studenten en praat je mee op
beleidsniveau van de faculteit. Samen met het Faculteitsbestuur en de Onderdeelcommissie zijn er periodieke
vergaderingen waar je advies en instemming mag geven over de begroting, onderwijsplannen en eigen ideeën
kan aanleveren om de belangen van alle studenten aan je faculteit.Zo praat je mee over de jaarbegroting van je
faculteit, de onderwijsvisie, reglementen die studenten aangaan en kan je zelf ook ideeën inbrengen om je
faculteit  nog iets beter te maken. Naast dat je het beleid op de faculteit kan veranderen, is de FSR ook een
goede mogelijkheid om jezelf en je vaardigheden te ontwikkelen.

Wij zoeken kandidaat- raadsleden voor de volgende faculteiten

Faculteit der Bètawetenschappen
Faculteit der Geesteswetenschappen
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Faculteit Religie en Theologie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Tandheelkunde - ACTA
Faculteit der Geneeskunde - VUmc School of Medical Sciences
School of Business and Economics

Waarom verkiesbaar via de SRVU?

De SRVU Studentenbond (SRVU) is sinds 1947 de studentenbond van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Als
belangenbehartiger van de studenten aan de VU is de SRVU er voor alle studenten door op te komen voor hun
belangen. Daarnaast zijn het verlenen van diensten, het zorgen voor ontwikkeling van de VU en zelfontplooiing
van studenten zeer belangrijke missies voor de SRVU. De SRVU staat daarom voor meer dan studeren alleen.

Anders dan de andere partijen zijn wij gedurende het hele jaaractief en niet alleen tijdens de verkiezingen. De
SRVU heeft een goede samenwerking met de USR en een een groot platform om de initiatieven daadwerkelijk uit
te voeren.

Meer weten? 
Lijkt dit je interessant of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar bestuur.srvu@gmail.com, loop een dagje
mee met een van de huidige raadsleden of kijk op de Instagrampagina van de SRVU: @srvubond 

Solliciteren

Stuur je CV en korte motivatie naar bestuur.srvu@gmail.com voor 6 maart om 12:00. We nodigen je dan graag uit
voor een kop koffie, daarna plannen we een officieel sollicitatiegesprek met je in. 



COUNCIL MEMBER UNIVERSITY
STUDENT COUNCIL (USR)

Type of work: Participation
Hours per week: 6>10  hours
Duration: 1 year
Starting date: 01-09-2022
End date: 31-08-2023
Remuneration: 2500-2750 Euros Profiling Fund Scheme (Profiling Fund) Certificate with activities from

faculty board; a valuable addition to CV

VU Component: Student Council

Description from department or organization

As a member of the Faculty Student Council (FSR), you represent nearly 2,500 students and participate in
discussions at the faculty policy level. Together with the Faculty Board and the Subcommittee, there are periodic
meetings where you can give advice and consent on the budget, educational plans and contribute your own ideas
to protect the interests of all students at your faculty. Besides the fact that you can change the policy at the faculty,
the FSR is also a good opportunity to develop yourself and your skills.

We are looking for candidate council members for the following faculties

Faculty of Humanities
School of Business and Economics
Faculty of Science
Faculty of Behavioural and Movement Sciences
Faculty of Social Sciences
Faculty of Law
Faculty of Religion and Theology
VUmc School of Medical Sciences
Faculty of Dentistry (ACTA)

Why elect through the SRVU?

The SRVU Student Union (SRVU) has been the student union of the Vrije Universiteit Amsterdam (VU) since
1947. As the advocate for students at VU, the SRVU is there for all students by standing up for their interests. In
addition, providing services, ensuring the development of the VU and self-development of students are very
important missions for the SRVU. Therefore, the SRVU stands for more than just studying.

Unlike the other parties, we are active throughout the year and not only during the elections. The SRVU has good
cooperation with the USR and a large platform to actually implement the initiatives.

Want to know more?
Does this seem interesting to you or would you like to know more? Then send an email to
bestuur.srvu@gmail.com, walk along for a day with one of the current council members or check out the
Instagram page of the SRVU: @srvubond

Apply
Send your CV and short motivation to bestuur.srvu@gmail.com before March 15 at 12:00. We would like to invite
you for a cup of coffee, after which we will schedule an official interview with you.


