
Opdrachtomschrijving Universiteitsraad 

 

Periode:  3 januari tot en met 11 maart 2022 

Naam Stagiair: Onka Bella Sarwari 

Thema’s:  Onboarding medezeggenschap (overdracht en kennisborging) 

Link overige medezeggenschap (EUROPA en decentraal)  

 

Opdrachtomschrijving 

Op basis van het gesprek dat we gevoegd hebben op 23 november en de projecten die de 

Universiteitsraad heeft, hebben we de volgende thema’s die wij je graag willen toebedelen, namelijk 
de onboarding van de medezeggenschap en daarmee ook de overdracht van kennis en informatie 

tussen een oude en nieuwe raad. Daarnaast de link en communicatie tussen de centrale 

medezeggenschap en de overige medezeggenschapsorganen, zoals het Lokaal Overleg binnen de 

EUR (EUROPA) en de decentrale medezeggenschap in de vorm van de faculteitsraden en 

dienstraden. 

Onboarding  

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

verbetervoorstel uitwerken. Onderstaande vragen kan je als startpunt gebruiken: 

- Wat heeft de Universiteitsraad op dit moment al vastgelegd? 

- Welke relevante documentatie is beschikbaar? 

- Wie zijn op dit moment betrokken bij de onboarding (intern en extern) 

- Hoe hebben andere universiteiten de onboarding en overdracht geregeld? 

Overige medezeggenschap 

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

verbetervoorstel uitwerken. Onderstaande vragen kan je als startpunt gebruiken: 

- Welke overleggen en media wordt op dit moment ingezet? 

- Welke behoefte leeft er binnen de Universiteitsraad? 

- Welke behoefte leeft er binnen de overige medezeggenschapsorganen? 

- Hoe kunnen we de decentrale medezeggenschap helpen en betrekken in overdracht en 

trainingen/ontwikkeling (dat laatste een verzoek vanuit de decentrale medezeggenschap). 

- Hoe hebben andere universiteiten de communicatie en link met de overige 

medezeggenschap geregeld? 

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.  

 

 


