
  
 

Welke voordelen heeft een bestuursjaar bij L.S.K.?  
Natuurlijk staat een bestuursjaar goed op je CV. Niet alleen staat het goed op papier, maar je 
doet ook daadwerkelijk vaardigheden op zoals professioneel handelen, 
organisatievaardigheden en leiding geven. Daarnaast breid je je netwerk uit doordat je met 
verschillende organisaties en professionals in aanraking komt. Je doet veel kennis op over het 
onderwerp kindermishandeling en biedt deze verdieping ook aan andere studenten en 
geïnteresseerden. Tenslotte is het natuurlijk erg gezellig om als bestuur leuke dingen te doen en 
vriendschappen op te bouwen.  

Is een bestuursjaar bij L.S.K. te combineren met studie/werk?  
L.S.K. is goed te combineren met studeren en/of werken/stage, aangezien de studievereniging 
nog niet zo lang bestaat en we daarom nog niet zo groot zijn. We zijn hierdoor ook relatief 
minder tijd kwijt zijn aan het draaiende houden van deze studievereniging vergeleken met 
andere studieverenigingen. Gemiddeld zal je zo’n 2 tot 8 uur per week besteden aan je 
bestuurstaken, inclusief vergaderingen. Bepaalde periodes zullen wat drukker of rustiger zijn, 
afhankelijk van je functie. Hiernaast hou je dus genoeg tijd over voor je studie of werk/stage.  

Hoe lang duurt een bestuursjaar bij L.S.K.?  
Aan het begin van de zomer zal het kandidaatsbestuur worden ingestemd tijdens de Algemene 
Leden Vergadering. Vanaf dat moment zal ook de inwerking plaatsvinden, waarbij je met het 
huidig bestuur meer leert over de uitvoering van je functie en het verloop van het komende 
jaar. Samen met je eigen bestuur kan je vanaf dat moment ook plannen maken om voor te 
bereiden voor jullie bestuursjaar. Hoe en wanneer jullie dit willen doen, is helemaal aan jullie. 
In september start het bestuursjaar officieel, maar houd er rekening mee dat daarvoor al een 
aantal dingen geregeld en overlegd moeten worden. In de zomer zal je dus al wat tijd kwijt zijn 
aan de voorbereiding van het bestuursjaar. Het bestuursjaar eindigt september 2022 weer 
officieel. Die zomer is het al een stuk rustiger, maar zal je met je bestuur het jaar nog afronden.  

Mag ik ook een bestuursjaar doen bij L.S.K. als ik de minor ‘Kindermishandeling en 
verwaarlozing’ niet volg/gevolgd heb?  
Ja, het is zeker mogelijk om bestuur te zijn bij L.S.K. als je de minor niet hebt gevolgd of gaat 
volgen, zolang je maar enthousiast bent en affiniteit hebt met het onderwerp. Het is wel een pré 
als je (een deel van) de minor hebben gevolgd, aangezien je dan goed op de hoogte bent van 
wat er tijdens de minor wordt behandeld. 

 



Mag ik ook een bestuursjaar doen bij L.S.K. als ik een HBO opleiding doe?  
Helaas niet. Als HBO-student is het niet mogelijk om je in te schrijven als lid van de 
studievereniging, maar we verwelkomen je wel graag als donateur-lid. Als donateur-lid 
mag je naar alle activiteiten komen, maar heb je helaas geen stemrecht en kan je geen 
bestuursfuncties bekleden. Dit betekent dus dat alleen reguliere leden kunnen solliciteren 
voor een bestuursfunctie.  

Mag ik zelf kiezen welke functie ik uit ga voeren binnen het bestuur?  
We vinden het als bestuur zeker belangrijk dat iedereen een functie krijgt die goed bij diegene 
past. Vandaar dat we tijdens de sollicitaties aan alle kandidaten zullen vragen om een top 5 te 
maken van alle functies. Het huidige bestuur zal vervolgens op basis van deze informatie, 
motivatie, enthousiasme, eerdere ervaring etc. een indeling maken van de functies binnen het 
bestuur. In overleg zou hiervan kunnen worden afgeweken, maar in principe wordt de 
geadviseerde indeling voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering waar het 
kandidaatsbestuur wordt ingestemd.  


