
Opdrachtomschrijving Universiteitsraad 

 

Periode:  3 januari tot en met 11 maart 2022 

Naam Stagiair: Hamza Erdogan 

Thema’s:  Werkwijze UC (wat heeft de Uraad nodig om goede besluiten te nemen?) 

Reglementen (opschonen en aansluiting werkwijze)  

 

Opdrachtomschrijving 

Op basis van het gesprek dat we gevoegd hebben op 26 november en de projecten die de 

Universiteitsraad heeft, hebben we de volgende thema’s die wij je graag willen toebedelen, namelijk 
de werkwijze van de Universiteitsraad en hoe deze mogelijk te verbeteren valt. De Universiteitsraad 

heeft hierover begin volgend kalenderjaar een aantal bijeenkomsten hierover belegd. Daarnaast de 

reglementen van de raad die hierop mogelijk aangepast zouden moeten worden en de check of en 

waar deze geactualiseerd zouden moeten worden.  

Werkwijze  

Op basis van de beschikbare informatie en middels gesprekken/interviews kan je een 

verbetervoorstel uitwerken. Onderstaande vragen kan je als startpunt gebruiken: 

- Welke relevante documentatie is beschikbaar? 

- Wat is de huidige werkwijze van de Universiteitsraad? 

- Wat heeft de Universiteitsraad nodig om een goed besluit te nemen? 

- Wat is er besproken over dit onderwerp tussen het College van Bestuur en de 

Universiteitsraad (Good Conversation) 

- Wat komt er op de overleggen die gepland staan in navolging van de Good Conversation? 

- Hoe is dit bij de andere Universiteiten geregeld? 

- Past de BOB methode binnen de werkwijze? 

 

Reglementen 

Op basis van de beschikbare informatie en middels gesprekken/interviews kan je een 

verbetervoorstel uitwerken. Onderstaande vragen kan je als startpunt gebruiken: 

- Welke reglementen heeft de Universiteitsraad? 

- Zijn er wijzigingen in de wet die noodzaak geven voor aanpassingen? 

- Zijn er wijzigingen in de werkwijze van de Universiteitsraad die noodzaak geven voor 

aanpassingen? 

- Welke reglementen hebben andere universiteiten voor de centrale medezeggenschap? 

Naast bovenstaande thema’s kan je met onze collega Cecilia Arroyo meekijken naar de Marketing en 

Communicatie vanuit de Universiteitsraad. Daarnaast kan je met onze collega Oriana Morales 

Hernández meekijken met de ontwikkelingen binnen de HoKa werkgroep en je aansluiten binnen 

Task Forces die zich bezighouden met thematiek die je aanspreekt.  

 


