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Inleiding
Beste student,
Dit informatiepakket van Studenten Organisatie Groningen (SOG) is bedoeld om jullie een beeld
te geven van het werk als fractielid in de Universiteitsraad (U-raad), de SOG als vereniging en de
rol van de SOG binnen de universitaire gemeenschap.
Een jaar als lid van Universiteitsraad is in onze ogen zo mogelijk de meest waardevolle
toevoeging aan je studententijd. Door je in te zetten voor de belangen van de 31.000 studenten
van de RUG bij SOG, krijg je een centrale rol in de besluitvorming van de RUG op centraal
niveau, een unieke toegang op alle facetten van de studentengemeenschap en een hechte
bestuurservaring buiten je eigen bubbel met medestudenten vanuit alle hoeken van de
universiteit.
De huidige fractieleden vertellen je graag met veel plezier meer over onze ervaringen met het
fractiewerk. Je kan bovendien ook altijd komen kijken bij een van de U-raadsvergaderingen of de
voorbereidende commissievergaderingen, aangezien deze openbaar zijn. Verderop in dit
document vind je de aanstaande vergaderdata en een linkje naar de te bespreken stukken. Stuur
vooral een mailtje aan fractie@studentenorganisatie.nl als je een vergadering zou willen bijwonen
of met ons een kopje koffie zou willen drinken om over het raadsjaar te praten.

Verderop in het document vind je al onze contactgegevens en ons adres. Als je vragen hebt of je
zou eens met ons een kopje koffie willen drinken, neem dan vooral contact met ons op. We
horen graag van je!
Jouw SOG-fractie 2018-2019,
Gijs Verhoeff
Emiel Brusse
Kevin Kelly
Maarten van Oosterhout
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Vereniging
Studenten Organisatie Groningen (SOG) is de oudste partij in de U-raad, waarbij SOG in haar
huidige en voorgaande vormen sinds 1972 actief zijn in de belangenbehartiging van studenten.
De vereniging ontstond in haar huidige vorm in 2001 toen Studentenorganisatie Rijksuniversiteit
Groningen (SORUG) en de Studentenfractie Groningen (S.F.G.) fuseerde. Als vereniging is SOG
dé belangenbehartiger van studenten in de breedste zin mogelijk, door zowel binnen als buiten
de U-raad zich in te zetten voor de belangen van studenten in het algemeen, maar daarbij van
verenigingen en organisatie die zich richten op studenten en het organiseren van politiek en
maatschappelijk georiënteerde activiteiten.
De visie van de huidige SOG-fractie richt zich op hoofdzakelijk drie pijlers: het is de partij voor de
actieve student, de partij voor de internationale student en de partij voor duurzaamheid van de
RUG. Concreet betekent dat het volgende: de universiteit moet flexibel onderwijs aanbieden dat
studenten effectief voorbereidt op hun toekomstige loopbaan en alle ruimte biedt om jezelf als
student ook buiten de universiteit te ontwikkelen, door bijvoorbeeld bij een vereniging actief te
worden, een bestuursjaar te doen, topsport te doen of in Groningen een onderneming te starten.
De bestaande studentengemeenschap moet daarvoor gekoesterd en ondersteund worden.
Wij strijden bovendien voor een RUG die voorop loopt in verduurzaming. Twee jaar geleden
hebben we daarom gepleit voor een duurzaamheidssubsidie voor studievereniging en dit jaar
zijn we de initiatiefnemers voor een Kopgroep Duurzaamheid om onze positie als U-raadslid te
gebruiken om de RUG koploper op het gebied van verduurzaming te laten worden.
Kenmerkend voor de SOG is dat we als partij voor alle studenten van de RUG ook internationals

in staat stellen om zichzelf te vertegenwoordigen in de raad. Daarom is de derde persoon op de
lijst voor de SOG altijd een internationale student als ‘international representative’ en dat is dit
jaar Kevin Kelly. We zien internationale ervaringen als een aanwinst op je diploma en
studententijd en proberen dan ook de mogelijkheden voor Groningse studenten om een
uitwisseling o.id. te vergroten en het gat tussen de studentengemeenschap en de internationale
student te verkleinen.

Bestuur
Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging en
bewaakt de continuïteit van de SOG. Aan het begin van de zittingstermijn stelt het bestuur een
beleidsplan en begroting voor. Een van de belangrijkste taken van het bestuur is de toegewezen
middelen over de verschillende onderdelen van de vereniging verdelen en deze onderdelen te
ondersteunen in hun activiteiten en werkzaamheden.
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Het huidige bestuur van de SOG bestaat uit:
Maarten Franken

Voorzitter

Sabine Elleswijk

Secretaris

Bo Huis in ‘t Veld

Penningmeester

Adam Tavernier

Commissaris Intern

Axel Brok

Commissaris Extern

Stefano Scabio

Commissaris International Affairs

Commissies
Het bestuur geeft niet alleen zelf uitvoering aan de activiteiten in het beleidsplan, het stuurt ook
commissies aan en ondersteunt de fractie en het SOG Rechtsbureau. Voor de campagne wordt
er elk jaar een campagneteam (CT) opgericht. Deze commissie gaat in december al van start met
de voorbereidingen van de verkiezingscampagne en zal de kandidaatsfractie bijstaan in het
voeren van de verkiezingscampagne. Andere commissies, naast de fractie en het CT, zijn de
politieke activiteitencommissie, de maatschappelijke activiteitencommissie, de
congrescommissie, de KEI-commissie, de SOG onderwijscommissie, de International Student
Council, de redactie van het SOG-blad de Ruggegraat e
 n het rechtsbureau.

De fractie binnen de vereniging
Als SOG-fractie ben je een onderdeel van de SOG. Zoals gezegd doet de fractie verslag van
waar ze mee bezig is op de Algemene Ledenvergadering (ALV), maar voor de rest heeft de
fractie autonomie op universitair politiek gebied. Politieke zaken die in de stad of op landelijk
niveau spelen worden soms in overleg tussen fractie en bestuur besloten. Verder werken het
bestuur en de fractie actief samen voor activiteiten en vergaderen ze maandelijks met elkaar in
het bestuur-fractie overleg (BFO). Bovendien delen het bestuur en de fractie samen een kantoor
op de Muurstraat 16. Als fractie ben je daarnaast ook een belangrijk actief lid van de vereniging
en ben je vaak aanwezig op de lezingen, congressen en borrels van de vereniging.
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De fractie
Als lid van de Universiteitsraad staan we midden in bestuurlijk en studerend Groningen. Ons
advies en instemming wordt gevraagd op alle belangrijke beslissingen die op het niveau van het
College van Bestuur genomen worden. We krijgen verschillende stukken en documenten vanuit
het bureau van de Universiteit ter voorbereiding op de raadscommissies en de Universiteitsraad.
Als fractie bepalen we hier onze mening over die we in de U-raads- of commissievergaderingen
middels woordvoeringen kenbaar maken aan het College en de andere fracties. Daarnaast
kunnen we het beleidsproces zelf sturen door notities te schrijven, kritische vragen te stellen en
de wandelgangen (ambtenaren van het bureau) van de RUG goed te benutten. Want naast de
vergaderingen met het College van Bestuur zitten er vaak fractieleden in allerlei adviserende en
voorbereidende werkgroepen en commissies. Daarnaast spreek je vaak buiten vergaderingen
om de verschillende beleidsmedewerkers van de universiteit over dingen waar je als
Universiteitsraadslid mee bezig bent en vragen over hebt.
Naast de formele en informele contacten binnen de universiteit proberen we als fractielid zo
goed mogelijk contact te houden met de student. Goed contact met de verschillende studie-,
sport-,

cultuur-,

en

gezelligheidsverenigingen,

facultaire

verenigingen

en

(landelijke)

studentenorganisaties is hierbij cruciaal en dus besteden we hier veel aandacht aan. We streven
daarom ernaar om alle constitutieborrels mee te pakken! Met een aantal organisaties
onderhouden we vaker contact om te overleggen over belangrijke thema's, maar over het
algemeen spreken we alle contacten eens per blok en informeren we hen regelmatig over onze
werkzaamheden. En natuurlijk bezoeken we zo vaak mogelijk de verenigingsactiviteiten van de
SOG en helpen we waar het kan!

De Universiteitsraad
De Universiteitsraad is een maandelijkse, openbare vergadering op de laatste donderdag
van de maand en het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Rijksuniversiteit
Groningen. De Universiteitsraad is de vaste gesprekspartner van het College van Bestuur
(CvB) en bestaat uit 24 leden: twaalf personeelsleden en twaalf studenten. De
personeelsgeleding wordt één keer in de twee jaar gekozen en bestaat uit twee fracties: de
Personeelsfractie (9 zetels) en de Wetenschapsfractie (3 zetels). De studentengeleding wordt
jaarlijks gekozen en bestaat op dit moment uit vijf fracties: de Studenten Organisatie
Groningen (SOG) (4 zetels), Lijst Calimero (4 zetels), Democratische Academie Groningen
(DAG) (2 zetels), De Vrije Student (DVS) (1 zetel) en One Man Gang (OMG) (1 zetel).
Aankomende verkiezing worden zowel de Personeelsgeleding als de Studentengeleding
opnieuw verkozen.
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De Universiteitsraad heeft een dagelijks bestuur: het presidium. Het presidium bestaat uit
een voorzitter en 7 vice-voorzitters. De voorzitter van de U-raad is op dit moment een extern
lid: Tim Huiskes. De vice-voorzitters van het presidium zijn alle fractievoorzitters van de
zittende fracties.

Commissies
Zoals gezegd vinden op donderdag in de week voorafgaand aan de
Universiteitsraadsvergadering de vergaderingen van de Vaste Commissies voor Advies en
Bijstand van de Universiteitsraad plaats. Deze commissies dienen ter voorbereiding van de
Universiteitsraad en voor evaluatie van bredere ontwikkelingen binnen hun en zijn vrij
toegankelijk voor alle leden van de U-raad. en worden uiteenlopende onderwerpen
besproken met één lid van het College van Bestuur. De commissievergaderingen zijn
informeler van aard, waardoor er voor de fracties veel mogelijkheden zijn voor eigen
inbreng. Tijdens de commissievergadering worden de stukken voor de Universiteitsraad
besproken en worden de standpunten van de fracties duidelijk.
Er zijn drie Raadscommissies: Onderwijs & Onderzoek, Bestuur en Middelen. De commissies
zijn ingericht aan de hand van de agenda/dossiers van het CvB, die dezelfde categorieën
hebben. De rector is primair verantwoordelijk voor (en dus aanwezig bij) Onderwijs en
Onderzoek, de vice-voorzitter voor Middelen en de voorzitter voor Bestuur. Globaal is de
inhoud van de commissies als volgt:
● Onderwijs en Onderzoek: Internationalisering, Rendementen, Bindend Studie Advies,
onderwijshervorming, E-learning en Studentenpsycholoog
● Middelen: Detailstaten, Instellingsbegroting, Vastgoedstaten, ICT-voorzieningen,
Facilitair Bedrijf en Studentenhuisvesting
● Bestuur: Strategisch plan van de RUG, Branch Campus Yantai, University Campus
Fryslân, Academische zaken, Onderwijsvisie, Profileringsfonds, Reorganisaties

Bevoegdheden
De Universiteitsraad heeft, als centraal medezeggenschapsorgaan, adviesrecht,
instemmingsrecht (afhankelijk van het onderwerp) en initiatiefrecht op de belangrijkste
beleidsterreinen binnen de universiteit. Dat betekent dat het College van Bestuur voor een
aantal besluiten instemming of advies van de Universiteitsraad dient te vragen. Verder komt
vrijwel alles dat het College besluit ter kennisname, ter bespreking of als mededelingen aan
bod in de Universiteitsraad. De Groningse medezeggenschap werkt namelijk volgens het
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zogenaamde Harmoniemodel. Dit model houdt in dat de Universiteitsraad en het College
van Bestuur proberen het altijd eens te worden en trachten in redelijkheid tot een
compromis te komen. Onderdeel hiervan is dat het College van Bestuur open is in haar
informatievoorziening richting de Universiteitsraad. Het presidium van de raad functioneert
als schakel tussen de fracties en het College van Bestuur. De RUG is de enige universiteit in
Nederland die dit systeem kent. De U-raad van de RUG heeft dus merkbaar meer invloed
dan gelijkwaardige raden bij andere universiteiten of hogescholen.
Omgekeerd is het College in hoofdlijnen op de hoogte van hetgeen er leeft bij de
verschillende fracties in de Universiteitsraad, zodat ze hierop kan anticiperen. Dit model
vereist een bestuurlijke opstelling van de Universiteitsraad, zij treedt niet alleen op als een
starre belangenbehartiger maar denkt actief mee aan oplossingen. De ervaring leert dat
door dit model veel meer bereikt wordt dan wanneer Raad en College continu in conflict zijn.
Zeker met het oog op de ongedeelde medezeggenschap die de universiteit rijk is (wat
betekent dat het personeel en studenten samen in plaats van in aparte organen vergaderen)
blijken de verschillende meningen over dit model van de U-raadsleden soms ver uit elkaar te
liggen over dit specifieke model. Met het oog op onder andere de Yantai-discussie, de Wet
Openbaarheid van Bestuur en toenemende onvrede onder studenten en personeel over
beleid van het ministerie van OCW en het effect die dat heeft op de RUG, staat dit systeem
onder druk. De SOG zet zich hard in voor het behouden van een goede relatie met CvB, met
name uit de overtuiging dat we in grote lijnen hetzelfde belang hebben: het verbeteren van
de RUG en de werksfeer voor studenten en personeel.

Vergadercyclus
De Universiteitsraad heeft een cyclus van een maand. Elke laatste donderdag van de maand
is de officiële Universiteitsraadsvergadering. Hierbij is het volledige College van Bestuur en
de gehele Universiteitsraad aanwezig. Dit is een formele vergadering waarin de besluiten
worden genomen. Vrijwel alle agendapunten zijn de donderdag voor de raad al besproken
in de drie commissies, waardoor er een gestroomlijnde discussie kan plaatsvinden tijdens de
Universiteitsraad. Op de tweede donderdag van de maand is er doorgaans een leunstoel
vergadering gepland; een informele bijeenkomst waarin de raad zich op een specifiek
onderwerp goed laat informeren, hier wordt echter niet altijd gebruik van gemaakt. Een
aantal onderwerpen van leunstoel vergaderingen in het verleden waren:
studievoorschotmiddelen, het lange termijn huisvestingsplan, Yantai, Campus Fryslân en
reorganisaties binnen de RUG. Afgelopen half jaar waren alle leunstoelen gewijd aan de
kwaliteitsafspraken.
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De vergaderingen van de raadscommissies en de Universiteitsraad zijn openbaar en vinden
plaats in de grote vergaderzaal van het bestuursgebouw aan de Oude Boteringestraat 44
(OB 44). Jullie zijn dus welkom om langs te komen wanneer jullie een onderwerp interessant
vinden! Stuur een mailtje naar fractie@studentenorganisatie.nl om erachter te komen welke
onderwerpen er op de agenda staan. De aanstaande vergadering vindt plaats op 31 januari
en begint om 9:30, maar je kan altijd aansluiten op de publieke tribune. De week daarvoor
op 24 januari zijn de commissievergaderingen.
De agenda en vergaderstukken kun je vinden op www.rug.nl/uraad/

College van Bestuur & Bureau van de Universiteit
Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Universiteitsraad. Als raadslid zul je
veel contact hebben met hen. Het College telt drie leden met elk hun eigen portefeuilles:
Voorzitter:

Prof. Dr. Jouke de Vries

Vice-voorzitter:

Drs. Jan de Jeu

Rector Magnificus:

Prof. Dr. Elmer Sterken

Binnen het bureau zijn er verder nog een hele hoop medewerkers die van enorm belang zijn
voor het functioneren van de universiteit en ook de raad. Voor onderwijs is die bijv. Rutger
Klein-Nagelvoort, Paul Bolt voor International Strategy & Relations, Ineke Ganzeveld voor
onderzoek, Hans Biemans voor Corporate Control, Stephan van Galen als Directeur van het
Bureau en nog vele anderen die je gedurende je raadsjaar veel gaat spreken en die de
voornaamste adviseurs zijn van het CvB.

Contacten in Groningen
Het werk van de fractie is niet enkel gericht op de het bureau van de universiteit, maar juist op de
bredere academische gemeenschap. Elk fractielid heeft zijn eigen portefeuilles met specifieke
zaken waar hij/zij voor inzet en onderzoek naar doet. Daarvoor is het noodzakelijk dat er
regelmatig contact is met alle faculteiten, studieverenigingen en studentenverenigingen - juist
ook om vanuit elke hoek van de universiteit input te krijgen en dingen te kunnen regelen voor
studenten als ze tegen zaken aanlopen. Verder zijn er ook nog bredere verbanden en netwerken
binnen Groningen waar de SOG bij aansluit, het zij de fractie hetzij het bestuur. Een voorbeeld
daarvan is General International Students Platform (GISP) of de organisatie van Time-Out
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afgelopen jaar met Vindicat en Albertus. Ook bij de gemeente was SOG afgelopen jaar
aanspreekpunt in het kader van de huisvestingscrisis.

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
De SOG heeft ook contacten op landelijk niveau. Als vereniging zijn we aangesloten bij het
Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). Dit is een landelijke belangenbehartigingsorganisatie
voor meerdere studentenorganisaties, die de contacten tussen studentgeledingen van
universiteitsraden en HBO-raden in Nederland onderhoudt. Het ISO is de officiële
overlegpartner met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Regelmatig
overleggen zij met de minister van OC&W. Als SOG-fractie houd je het ISO op de hoogte van
belangrijke ontwikkelingen aan de RUG en tijdens de algemene ledenvergadering en andere
bijeenkomsten van het ISO praat je mee over landelijk beleid.

Verder heeft de SOG dit jaar haar contact met andere studentenpartijen geïntensiveerd wat
onder andere heeft geresulteerd in een regelmatig overleg en ontmoetingen met de
Landelijke Kamer van Verenigingen buiten ISO om.

Functiebeschrijvingen
Voorzitter
De fractievoorzitter is het boegbeeld van de fractie. Naar buiten toe is hij/zij het eerste
aanspreekpunt. Het contact met de media is dan ook de portefeuille van de voorzitter. Intern
houdt de voorzitter de grote lijnen van het fractiebeleid in de gaten. Hij/zij is
hoofdverantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit, het proces en de strategie. Ook
bereidt de voorzitter de fractievergaderingen voor en leidt deze vergaderingen. Om goed
zicht te krijgen op die grote lijnen is de voorzitter bij alle vergaderingen van de
universiteitsraadscommissies aanwezig.
Daarnaast heeft de voorzitter nog een aantal vaste overleggen binnen de universiteitsraad.
Binnen deze overleggen bespreekt de voorzitter van de U-raad de vergaderingen voor met
de andere fractievoorzitters en het presidium. Hij/zij zal bij deze overleggen het
fractiestandpunt op alle onderwerpen duidelijk naar voren moeten kunnen brengen, soms
ook zonder standpuntbepaling van de hele fractie. Naast de functie als voorzitter heeft hij/zij
ook een taak binnen de fractie en zal hij/zij ook woordvoeringen en notities schrijven.
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Het presidium is zoals gezegd het dagelijkse bestuur van de Universiteitsraad en zij
fungeren als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Universiteitsraad, waarbij de
fractievoorzitters van de 5 fracties samen fungeren als vicevoorzitter. Deze samenstelling is
ingevoerd vanaf september 2015 (voorheen werkte de Uraad met een interne voorzitter
vanuit een van de personeelsfracties en was de vicevoorzitter een studentlid van de Uraad)
waardoor de portefeuille van de voorzitter is aangepast sinds dit jaar. Het voordeel is dat
elke fractie op de hoogte blijft van actuele onderwerpen en dat de communicatie niet via een
studentlid voor de hele Uraad loopt.
Het presidium heeft tweewekelijks een agendaoverleg met het College van Bestuur. Het
meeste van wat daar besproken wordt is uiteraard vertrouwelijk. Alleen al daarom is het
presidiumlid ongetwijfeld het U-raadslid dat het best op de hoogte is van wat er speelt
binnen de RUG. Dit komt ook door de samenwerking met de studentassessor. Deze
assessor is twee jaar geleden geïnstalleerd als adviseur van het College van Bestuur namens
de studenten, dat is nu Kathelijne de Vrijer.

Vice-voorzitter
De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid en is een belangrijke
discussiepartner voor de fractievoorzitter. Samen onderhouden zij de kwaliteit-, proces- en
strategie bewaking. De vicevoorzitter ondersteunt daarnaast de fractievoorzitter bij het
begeleiden van (individuele) fractieleden. De vicevoorzitter signaleert eventuele problemen
en werkt aan oplossingen daarvoor. Om als fractievoorzitter en vicevoorzitter taken goed uit
te kunnen voeren is het nodig veel met elkaar te overleggen.

International Representative
Wanneer het debat over internationale studenten gaat, moet je ook internationale studenten aan
het woord laten. 1 op de 3 studenten zal in de komende jaren een internationale student zijn in
Groningen en daarom vinden wij het van groot belang dat zij ook in de raad vertegenwoordigd
zijn. De 3e plek op de lijst wordt daarom ook altijd gevuld door een internationale student. Veel
informeel overleg in je raads jaar zal daarom ook in het Engels gebeuren en voor de plenaire
vergaderingen van de U-raad, is er een simultane vertaling beschikbaar.

Algemeen fractielid
De algemene leden van de fractie hebben verschillende portefeuilles (onderwerpen waar je
verantwoordelijk voor bent), contactverenigingen en algemene taken. Elk fractielid heeft een
plek in één of meerdere raadscommissies en andere adviserende organen. De elf faculteiten
van de RUG worden ook verdeeld over de fractie. Je bent dan verantwoordelijk voor het
10

bezoeken van de Faculteitsraad en het contact met de faculteits- en studieverenigingen. De
faculteiten, contact-verenigingen en portefeuilles worden aan het begin van het jaar
grotendeels verdeeld op basis van interesse en persoonlijke achtergrond van de
fractieleden. Op deze manier krijgen alle fractieleden een leuk en interessant takenpakket
waar ze een jaar aan mogen werken. Tot slot ben je bezig met het schrijven van notities en
formuleren van vragen aan het College van Bestuur. Hiervoor doe je onder andere
zelfstandig onderzoek en ga je langs bij medewerkers van het Bureau van de universiteit.

Tijdsbesteding
Het is mogelijk om naast je functie in de Universiteitsraad punten te halen, zelfs voor de
voorzitter. Hiervoor is een regeling in het Studentenstatuut opgenomen, die het mogelijk
maakt studieverplichtingen te missen of te verzetten. Het belangrijkste is om van te voren
een eerlijke inschatting maken van hoeveel punten je wilt te halen en daar transparant over
te blijven naar de rest van de fractie. Leg het vooral aan ons voor als je twijfelt!

Vergoeding
Tegenover het raadswerk staat een medezeggenschapsbeurs van 6 maanden per persoon van
het CUOS. Dat is om en nabij 4200 euro, waarvan je bijv. je collegegeld kunt betalen en overige
werkzaamheden kunt bekostigen. Alhoewel het natuurlijk nooit je overweging zou moeten zijn,
maakt deze beurs het U-raad lidmaatschap een van de best-betaalde bestuursjaren in
Groningen.
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Tijdspad
De sollicitatiedeadline voor de SOG fractie is 8 februari 2017 23:59. Voor die tijd kun je een
gesprek aanvragen met één of meer fractieleden voor meer informatie. De fractieleden

vertellen je graag over hun ervaringen en belevenissen in de raad. Het is mogelijk om voor
een specifieke functie te solliciteren, maar dat hoeft niet. Na de ALV waarop de
kandidaatsfractie wordt voorgesteld en geïnstalleerd gaat de kandidaatsfractie aan de slag
met het schrijven van een verkiezingsprogramma. Vanaf maart zullen de laatste puntjes op
de i worden gezet voor de campagne. Je zult veel steun hebben aan het campagneteam
(CT), die al sinds december in de weer zijn om de campagne voor te bereiden. Het
verkiezingsprogramma moet door de ALV goedgekeurd worden. Als dit gebeurd is en de
start van de verkiezingsweken nadert, stort je je volledig op de campagne. Je organiseert in
samenwerking met het CT in de periode de van campagne verschillende stunts, flitsend
PR-materiaal en activiteiten.
De verkiezingen zullen dit jaar plaatsvinden van 14 tot en met 18 mei. De periode van de
verkiezingen staan volledig in het teken van collegepraatjes houden, stunts uitvoeren,

lezingen houden en debatten voeren. Hier ben je in mei dan ook een groot gedeelte van je
tijd aan kwijt. Nadat de verkiezingsuitslag bekend is gemaakt, beginnen de
onderhandelingen tussen de studentenpartijen over de verdeling van de commissies. Rond
deze tijd begint ook de inwerkperiode waarin je meeloopt met de fractie, je bezoekt de
raadscommissies en de Universiteitsraden. Daarnaast ga je met de fractie een weekend weg
en kom je de ins en outs omtrent het werken in de Universiteitsraad te weten. Dit duurt tot
eind augustus, dan neemt de nieuwe fractie na de ‘wisselraad’ het stokje over van de
huidige fractie.
Ga er vanuit dat je wekelijks vanaf de installatie ALV tot en met de verkiezingen al enige tijd
kwijt bent aan de SOG, met het schrijven van het verkiezingsprogramma, voorbereidingen
van de campagne, bijwonen van raadcommissie en de Universiteitsraad en het bijwonen van
constitutieborrels. Maar daartegenover staat dat je snel helemaal in de stof zit en kan knallen
voor de zetels. De verkiezingsuitslag is dan ook een spannend moment. Als de verkiezingen
voorbij zijn, wordt het rustiger. De inwerkperiode die daarop volgt kan je voor een deel zelf
vormgeven met de personen waarvan je de portefeuilles overneemt.
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Meer informatie
Als je na het lezen van dit informatiepakket vragen hebt, neem dan gerust contact op met een
van de fractieleden, bestuursleden, je contactpersoon binnen de SOG of mail naar
fractie@studentenorganisatie.nl Zij vertellen je graag over hun ervaringen met de
Universiteitsraad en de SOG.
Sollicitatiebrieven kunnen worden gestuurd naar de sollicitatiecommissie via
sollicitatie@studentenorganisatie.nl
Onze overige contactgegevens kun je vinden op de website: www.studentenorganisatie.nl. Daar
vind je ook aanvullende informatie over de SOG, de fractie en hun werkzaamheden. Voor meer
algemene informatie over de Universiteitsraad kun je kijken op www.rug.nl/uraad.

Contact
Er is altijd wel iemand van de fractie of het bestuur op kantoor, dus je kunt met eventuele vragen
of voor een kopje koffie altijd bij ons binnenlopen op:
Muurstraat 16
9712 EN Groningen
Verder zijn we te bereiken op fractie@studentenorganisatie.nl of door naar (050) 363 4679 te
bellen. Onze persoonlijke contactgegevens zijn:
Gijs Verhoeff
Emiel Brusse
Kevin Kelly

tel.

+31 6 53 91 84 99

mail:

gijs@studentenorganisatie.nl

tel.

+31 6 34 96 08 80

mail:

emiel@studentenorganisatie.nl

tel.

+ 31 6 44 13 20 81

mail:
Maarten van Oosterhout

kevin@studentenorganisatie.nl

tel.

+31 6 57 61 82 77

mail:

maartenvanoosterhout@studentenorganisatie.nl
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