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van het hoger onderwijs? Dan is de LSVb iets voor jou!

In dit boekje vind je meer informatie over de LSVb en de taken 

en verantwoordelijkheden die bij een bestuursjaar komen kijken. 

Ben je na het lezen van dit boekje nieuwsgierig geworden? 

Neem dan gerust contact met ons op! Je kan een keer bij ons 

langskomen op kantoor of een één-op-één gesprek hebben met 

mij of één van mijn bestuursgenoten. Hopelijk tot snel!

Namens het bestuur 2016-2017,

Jarmo Berkhout
Voorzitter

Voorwoord

Beste geïnteresseerde,

Terwijl wij als huidig bestuur nog volop aan het werk zijn, is de 

zoektocht naar het volgende bestuur alweer begonnen. Bij de 

LSVb gaat alles snel en gebeurt altijd van alles tegelijkertijd.  Een 

gemiddelde dag bestaat eigenlijk niet. Om de belangen van 

heel studerend Nederland te behartigen reis je het hele land 

door, spreek je af met Kamerleden, andere belangenorganisaties, 

universiteiten, hogescholen en noem maar op. Hectisch, maar 

ook erg motiverend. Motiverend om je elke dag weer in te zetten 

voor de verbetering van het onderwijs voor iedere student. 

We zitten dan ook midden in een fantastisch leerzaam en 

uitdagend jaar. En dat is een ervaring die ik iedereen kan aanraden! 

De LSVb zet zich sinds jaar en dag in voor het toegankelijk 

houden van kwalitatief goed onderwijs en voor betaalbare 

studentenhuisvesting. We geloven namelijk dat iedereen gelijke 

kansen verdient. En is het belangrijker dan ooit om ons daarvoor 

in te zetten als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen 

jaren. De afschaffing van de basisbeurs, het hoge collegegeld, 

het tekort aan studentenkamers – allemaal zaken die niet goed 

uitpakken voor de student. Daarom blijft de LSVb strijden voor 

de belangen van de student. Voel jij je aangesproken om dit 

met vier anderen een jaar lang van ons over te nemen? Wil je 

graag bestuurservaring opdoen en je tegelijkertijd samen met 

medewerkers, vrijwilligers en lidbonden inzetten voor de kwaliteit 
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Oprichting

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is sinds 1983 de 

belangenbehartiger van alle studenten in Nederland. Met 

Mariëtte Hamer (jarenlang Kamerlid voor de PvdA, nu voorzitter 

van de Sociaal Economische Raad, SER) als voorzitter werden de 

eerste stappen gezet naar de organisatie die we nu kennen.

 

Bonden

De lokale bonden spelen een belangrijke rol: zij zetten zich op 

lokaal niveau in voor de belangen van studenten. Daarmee 

signaleren zij problemen die op nationaal niveau moeten worden 

aangepakt. Daarnaast beslissen de bonden via de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) over het beleid en de standpunten van 

de LSVb. Er zijn lidbonden in de volgende steden: Amsterdam, 

Den Haag, Delft, Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Zwolle. 

De contactgegevens van deze lidbonden vind je op onze website.

Organisatie

Het doel van de LSVb is het zorgen voor kwalitatief en toegankelijk 

onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor 

studenten en goede voorlichting en begeleiding. Hiervoor heeft 

de LSVb regelmatig overleg met ambtenaren van ministeries, 

Kamerleden, onderwijsinstellingen, huisvestingsorganisaties en 

diverse andere organisaties. Daarnaast biedt de LSVb verschillende 

diensten aan. Dit zijn het trainingsbureau Trainingen op Maat en 

de Studentenlijn voor juridisch advies. Ook heeft de LSVb een 

onderzoeksbureau. Het LSVb-bestuur bestaat uit vijf personen die 

een jaar lang fulltime verantwoordelijk zijn voor het beleid van 

de organisatie. De organisatie bestaat daarnaast uit ruim twintig 

medewerkers en heel veel vrijwilligers, onder wie trainers, coaches 

en commissieleden. De LSVb is een vereniging met negen lokale 

studentenvakbonden als leden.
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Lobby

De LSVb zet zich in voor studenten, zodat zij het maximale uit 

zichzelf en hun studietijd kunnen halen. Dit gebeurt onder andere 

door veel gesprekken te voeren met onderwijswoordvoerders uit 

de Eerste en Tweede Kamer en ambtenaren op het ministerie 

van Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OCW). Al jarenlang is 

de LSVb officieel gesprekspartner in de Studentenkamer, het 

formele gesprek tussen het ministerie van OCW en de twee 

landelijke studentenorganisaties: de LSVb en het Interstedelijk 

Studenten Overleg (ISO). Naast dit officiële overleg voert de 

LSVb ook gesprekken met onderwijsinstellingen, de Vereniging 

Hogescholen (VH) en de Vereniging van Nederlandse 

Universiteiten (VSNU). Daarnaast zit de LSVb in het Landelijk 

Overleg Consumenten Openbaar vervoer (LOCOV) en werken we 

veel samen met partners rond huisvesting.

Acties

Wanneer met gesprekken het gewenste resultaat niet wordt 

bereikt, is de LSVb niet bang ook op een andere manier van zich 

te laten horen. In 2014 kwamen duizenden studenten naar het 

Malieveld voor een demonstratie tegen het leenstelsel. Ook wordt 

vaak op ludieke wijze aandacht gevraagd voor studentenbelangen. 

In 2013 overhandigde de LSVb 6000 kaartjes met het opschrift 

‘Lieve Jet’ aan minister Bussemaker. Hierop hadden studenten hun 
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zorgen over de plannen rondom het leenstelsel geschreven. En in 

november 2013 reed de LSVb samen met de Jongeren Organisatie 

Beroepsonderwijs (JOB) met een eigen trein door de Randstad om 

aandacht te vragen voor het belang van de ov-studentenkaart. 

Pers

De LSVb probeert ook via media de doelen te behalen. Regelmatig 

vragen tv programma’s of kranten om de mening van de LSVb 

over een onderwerp. Daarnaast zoeken we zelf ook vaak de media 

op. Op die manier is de voorzitter vaak te zien in het journaal of in 

de landelijke kranten. Zo was Jarmo als voorzitter aan het woord in 

Nieuwsuur over de toekomst van het onderwijs. en presenteerde 

hij het jongerenmanifest. Ook was de LSVb bijvoorbeeld op het 

RTL Nieuws om te vertellen over het belang van brandveiligheid 

in studentenhuizen.

Diensten

De LSVb biedt ook directe hulp aan individuele studenten. 

Studenten kunnen terecht bij de Studentenlijn voor gratis 

juridisch advies bij bijvoorbeeld problemen met hun huisbaas 

of opleiding. Onze juridisch medewerkers helpen hen dan 

om het probleem aan te pakken. Daarnaast kunnen lokale 

bonden en studentenorganisaties een training aanvragen bij het 

trainingsbureau Trainingen op Maat (ToM). Het brede scala aan 

trainingen wordt aangeboden door tientallen enthousiaste en 

ervaren trainers. Ook biedt de LSVb in samenwerking met het ISO 

een zorgverzekering aan voor alle studenten in Nederland. Weten 

waar de LSVb zich nog meer mee bezighoudt, kijk dan op www.

lsvb.nl/bestuursjaar.
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Een bestuursjaar

Een bestuursjaar bij de LSVb is leerzaam en uitdagend. Je werkt 

samen met actieve studenten om alles wat studenten aangaat te 

verbeteren. Tijdens het jaar leer je veel over het hoger onderwijs 

en alles daaromheen. Naast deze dosis inhoudelijke kennis 

doe je gedurende het jaar ook veel ervaring op als bestuurder 

van een grote organisatie. Je stuurt medewerkers aan, bent 

verantwoordelijk voor de financiële kaders van de LSVb en je 

onderhoudt contact met verschillende organisaties. 

De LSVb is een flexibele en dynamische organisatie waarbinnen 

geen dag hetzelfde is. In de twee maanden voor de start van het 

bestuursjaar word je volledig ingewerkt op alle portefeuilles. Een 

overzicht hiervan vind je op onze website. 

Als bestuurslid heb je recht op twaalf maanden bestuursbeurs. 

Deze wordt betaald door het Ministerie van OCW. Je hoeft hiervoor 

niet als student ingeschreven te staan. Hoewel je bestuursjaar eind 

juni begint, krijg je je eerste beurs pas in september uitbetaald. 

Hierdoor krijg je na je bestuursjaar nog tot en met augustus 

bestuursbeurs uitbetaald. Mocht dit een probleem zijn, dan kun 

je voorschot krijgen van de LSVb. De hoogte van de beurs die je 

krijgt uitgekeerd is ongeveer €1750 per maand. Je reiskosten en 

telefoonkosten worden vergoed. 
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of universiteit om bestuurslid van de LSVb te zijn. Wel ben je 

geïnteresseerd in de politiek en je bent maatschappelijk bewust: 

je bent gemotiveerd om het onderwijs te verbeteren. Je bent 

scherp en kritisch op politiek en beleid.

Omdat je in teamverband werkt en snel moet kunnen schakelen, 

ben je flexibel en communicatief sterk. Je bent een kritische 

denker, die in staat is om beleid en strategie over lange tijd te 

overzien. Van het bestuur van de LSVb wordt verwacht dat 

het enerzijds de continuïteit van de organisatie waarborgt, en 

anderzijds zelf nieuwe initiatieven, projecten en verbeteringen 

uitvoert. Dat is veel verantwoordelijkheid, maar ook veel vrijheid. 

Je bent daarom stressbestendig en je kunt goed omgaan met 

verschillende meningen.  

Tot slot: er wordt gestreefd naar een divers bestuur, waarin 

studenten van zowel hogescholen als universiteiten zijn 

vertegenwoordigd, uit verschillende steden en verschillende 

studierichtingen. 

Functiespecifiek

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie. Je bent 

representatief en bevlogen en goed in staat de visie van de 

LSVb uit te dragen. Je staat sterk in je schoenen en kunt tegen 

kritiek. Je bent in staat om te schakelen tussen veel verschillende 

Functieprofielen

Het grootste gedeelte van je werkzaamheden als bestuurslid 

wordt bepaald door je portefeuilles. Een aantal portefeuilles is 

echter gebonden aan een bepaalde functie. De voorzitter is altijd 

verantwoordelijk voor de pers en media en het financiële beleid 

valt onder de penningmeester. De andere portefeuilles worden 

tijdens de inwerkperiode door het bestuur onderling verdeeld. 

Hieronder staat het profiel waaraan je als LSVb bestuurder dient 

te voldoen.

Algemeen

Wat verwachten we van het bestuur van de LSVb? 

De Landelijke Studentenvakbond behartigt de belangen van 

heel studerend Nederland. Aan het bestuur de taak om dit zo 

goed mogelijk te doen! Je taken en verantwoordelijkheden als 

bestuurslid zijn erg divers: je houdt de organisatie draaiende, je 

maakt beleid, je draagt de visie van de LSVb uit.

Relevante ervaring, bijvoorbeeld in een (student)bestuur, in de 

medezeggenschap of bij een lokale studentenvakbond, is een 

vereiste. Je hebt affiniteit met het hoger onderwijs en met het 

studentenleven. Je studeert nog of bent net afgestudeerd. Je 

hoeft dus niet ingeschreven te blijven staan op een hogeschool 
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dossiers en beleidsterreinen, aangezien je steeds bereikbaar bent 

voor media. Je bent verbaal zeer vaardig, je hebt altijd een reactie 

klaar en je kunt improviseren. Je deinst er niet voor terug zo nodig 

actie te voeren. 

Penningmeester

Als penningmeester ben je secuur en heb je oog voor detail. Je 

houdt het overzicht en bent goed georganiseerd. Bij voorkeur 

heb je ervaring met financiële zaken of anderszins affiniteit met 

financiën. Je kunt strikt zijn, aangezien jij de verantwoordelijkheid 

draagt voor de financiële beslissingen. De financiën zijn overigens 

niet je enige portefeuille: afhankelijk van de afwegingen van het 

bestuur heb je ook andere interne of externe taken. 

Vicevoorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid

Alleen de portefeuilles pers en financiën zijn aan een vast 

bestuurslid gekoppeld. De verdeling van de overige portefeuilles 

wordt later door het bestuur onderling bepaald. De vicevoorzitter 

vervangt de voorzitter indien nodig op het gebied van pers. 

Daarom geldt deels hetzelfde functieprofiel als voor de voorzitter. 

Bij de vicevoorzitter, de secretaris en het algemeen bestuurslid 

horen geen vaste portefeuilles. Wel zal één van hen de lobby 

op zich nemen (in het geval de voorzitter dat niet doet), en een 

ander de verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid. Voor 

de portefeuillehouders op deze thema’s wordt gezocht naar 

kandidaten die specifiek over de volgende eigenschappen 

beschikken.

•	 Personeelsbeleid: als portefeuillehouder personeelsbeleid 

kun je mensen activeren en motiveren. Je straalt vertrouwen 

en interesse uit. Wanneer nodig ben je in staat om een 

zakelijke houding aan te nemen.

•	 Lobby: de lobbyist kan goed netwerken. Je beschikt over 

overtuigingskracht, je bent breed georiënteerd en voor 

politiek heb je een grote interesse. Je bent inhoudelijk sterk 

en kunt het studentenperspectief naar beleid vertalen.
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Meer informatie

Wil je meer informatie, langskomen op kantoor of een afspraak 

met een huidig bestuurslid? Voor informatie en afspraken met 

bestuursleden kun je contact opnemen met Jarmo (bestuurslid)  

door te mailen naar jarmo@lsvb.nl of naar het secretariaat van 

de LSVb (secretariaat@lsvb.nl). Telefonisch kun je Jarmo bereiken 

op 06 341 854 00 of de LSVb op 030 231 64 64. Zie voor meer 

informatie ook onze site: www.lsvb.nl/bestuursjaar.

Word je bestuur? Dan begint in mei 2017 de inwerkperiode. 

In juni ga je officieel van start als bestuurslid.  Let op: ook de 

inwerkperiode is full-time. 

Het sollicitatieproces

Wil je solliciteren? Stuur uiterlijk 5 februari 2017 om 23:59 uur je 

sollicitatiebescheiden naar sollicitatiecommissie@lsvb.nl. Dit moet 

het volgende omvatten:

•	 Een sollicitatiebrief waarin je duidelijk de reden van 

solliciteren motiveert en eventueel een onderbouwde 

voorkeur voor een functie aangeeft

•	 Een curriculum vitae

•	 Twee referenten: naam, telefoonnummer en relatie tot de 

sollicitant

Hierna kunnen referenten worden gebeld en volgen twee 

gespreksrondes en één groepsronde (casusdag). Wanneer 

de sollicitant door de eerste ronde is, zal hij of zij thuis een 

verdiepende opdracht moeten maken (en deze voor aanvang 

van ronde 2 af moeten hebben). Uitgebreide informatie over de 

sollicitatieprocedure vind je ook op onze website. Het is goed om 

te weten dat je solliciteert voor een plek in het bestuur, niet voor 

een bepaalde functie. Tijdens de sollicitatieprocedure kun je wel 

je voorkeur voor een functie aangeven. Uiteindelijk bepaalt de 

sollicitatiecommissie de functieverdeling. De portefeuilles worden 

tijdens de inwerkperiode verdeeld door het bestuur zelf.



Bezoekadres:

Drieharingstraat 6

3511 BJ Utrecht

Telefoon: 030 231 6464

Bereikbaar: 10:00-18:00

secretariaat@lsvb.nl


