
Faculteitsraad / Cedo Nulli overleg  
 
Gecombineerde functie’s Student-lid MT / Commissaris Onderwijs 
 
Aangezien de Faculteitsraad over de aanstelling van het student-lid MT gaat, moest de 
Faculteitsraad goedkeuring geven aan het opnemen van de Commissaris Onderwijs in 
het MT. Dit ging de Faculteitsraad echter te ver. Daarom is besloten tot een gesprek 
tussen de Faculteitsraad & Cedo Nulli om tot een compromis te komen. Besloten is het 
volgende: (zie bijlage voor het schema) 
 

• De twee functie’s blijven gescheiden, maar het blijft het doel van alle partijen om 
beide functie’s door een persoon te laten uitvoeren, want dat is duidelijker en 
gemakkelijker. 
 

• De Commissaris Onderwijs wordt alleen door Cedo Nulli geselecteerd. 
Vervolgens gaat deze persoon een gesprek aan met (de sollicitatiecommissie 
van) de Faculteitsraad. De F-raad kan beslissen dat deze persoon geschikt is en 
dus wordt voorgesteld aan het MT, of dat deze niet direct geschikt genoeg is: 
dan wordt de sollicitatie open gesteld. De afwijzing dient uiteraard goed 
beargumenteerd te worden. De Faculteitsraad gaat dan werven en houdt 
gesprekken met andere mensen. De beste wordt uitgekozen en wordt aan het 
MT voorgedragen. Uiteindelijk zou dit ook de Commissaris Onderwijs kunnen zijn, 
als blijkt dat deze van alle sollicitanten toch het meest geschikt is. 

 
• Als de Commissaris Onderwijs in het MT zit, zal deze de mening van alle 

studenten vertegenwoordigen en niet de mening van Cedo Nulli (al komen deze 
meningen natuurlijk veelal overeen). 
 

• De Commissaris Onderwijs krijgt extra betaald vanuit de faculteit voor zijn functie 
als studentlid in het MT. Hij zal betaald worden voor de voorbereiding, het 
bijwonen en het uitwerken van de vergaderingen met het MT. 
 

• Cedo Nulli zal bij de werving van het nieuwe bestuur zo breed mogelijk werven, 
zodat ook niet leden lid kunnen worden en kunnen solliciteren voor de positie als 
Commissaris Onderwijs en daarmee student-lid MT. 
 

• De oude Commissaris Onderwijs zal in juni (zodra het nieuwe Cedo Nulli bestuur 
bekend is) contact opnemen met de F-raad, voor het gesprek tussen de nieuwe 
en oude Commissaris Onderwijs en de F-raad. Het is de bedoeling dat dit 
gesprek met de ‘ vertrekkende’ F-raad plaats zal vinden. 

 



Procedure student lid MT     
 
   
  

Als studentlid in MT (Inwerken in 
augustus/september), 
aanstelling: 1 oktober 

         Goedkeuring 
 
 
       Gesprek met MT 
 
         Afkeuring Sollicitatieprocedure 
     Goedkeuring    
 
 
Nieuwe 
Commissaris    Gesprek met oude        
Onderwijs     F-raad 
 
Cedo Nulli werft in april,  Eind juni 
Bekend begin juni. 
 
     Afkeuring 
       Sollicitatieprocedure       Gesprekken met nieuwe F-raad: 
               Keuze voor meest geschikte persoon 
        September   September 
 


