
Huidige personeelsleden:
Jeanine (voorzitter Academieraad AMM):
"Wat ik zo mooi vind aan het AR werk is dat je in een leuk en gevarieerd team van medewerkers
en studenten, mee kan praten en denken over alles wat medewerkers en studenten aangaat in
onze academie. En dat is heel divers. Onze inbreng wordt serieus genomen, we krijgen dingen
voor mekaar".

Ruud (docent Social Work):
"Ik ben lid geworden van de academieraad omdat ik niet alleen wil klagen over werkdruk maar
ook wil meedenken over wat er nodig is om werkplezier te beleven. Vroeger klaagde ik, nu geef
ik advies".

Karin (hoofddocent Miz en O/T/A post HBO team sociaal.):
‘’Voor de academie sta ik voor contact, zodat student, docent, management en beleidsmakers in
samenspraak richting geven aan ons onderwijs. Ik zet me in voor een goede balans tussen werk
naar kunnen door docenten en studenten die gehoord en gezien worden".

Wat zoeken wij:
Jij hebt:
·Donderdagochtend tijd om te vergaderen
·Vier uur per week beschikbaar voor de AR AMM
·Interesse in onderwerpen zoals: werkdruk, huisvesting, kwaliteitsafspraken, OS-OER en
studentenwelzijn

Wat bieden wij:
Jij krijgt:
· 4 uur per week vrijstelling van reguliere werkzaamheden
· Zicht en kennis op het functioneren van de HAN en invloed op dat functioneren 
· Inzichten vanuit verschillende opleidingen
· Training en scholing
· Een groter netwerk

HOGESCHOOL VAN
ARNHEM EN NIJMEGEN

Jij bent altijd welkom om een keer mee te kijken in de raad.

Heb je interesse gekregen, vragen of wil je een keer meekijken 
stuur dan een mail naar Academieraad.AMM@han.nl

Vacature personeelslid AR AMM
 Wil jij iets betekenen binnen de Academie Mens en Maatschappij?!

De academieraad is op zoek naar één nieuw personeelslid. Als je lid bent van de academieraad
laat je je stem horen en die van je collega's. De academieraad is een belangrijk
medezeggenschapsorgaan en heeft het recht om alle onderwerpen met betrekking tot de
academie te bespreken en vragen te stellen aan de academiedirecteur.

mailto:Academieraad.AMM@han.nl


Huidige studentleden:
Hessel (eerstejaars Social Work student):
‘’Ik vind het belangrijk dat studenten zeggenschap moeten hebben over hun opleiding. Door de
academieraad is dit mogelijk!’’.

Renske (tweedejaars Pedagogiek student):
"Ik vind het belangrijk om als student mijn stem en die van mijn medestudenten te laten horen.
Ik zet me met name in voor het welzijn van studenten, waarbij ik het belangrijk vind dat het
eigen proces van elke individuele student centraal staat".

Bram (tweedejaars Pedagogiek student):
‘’Mijn keuze voor de academieraad was dat ik graag wilde zien wat er nog meer te doen en te
zien is naast mijn studie. Door mijn bijdrage als student-lid ben ik meer te weten gekomen over
huisvesting en studentenwelzijn. Hierdoor ben ik nog steviger gaan staan achter het feit dat ik
vind dat iedereen zich gezien en gehoord moet voelen".

Wat zoeken wij:
Jij hebt:
·Donderdagochtend tijd om te vergaderen
·Vier uur per week beschikbaar voor de AR AMM
·Interesse in onderwerpen zoals: werkdruk, huisvesting, kwaliteitsafspraken, OS-OER en
studentenwelzijn

Wat bieden wij:
Jij krijgt:
· Een vergoeding van €14,23 euro per uur
· Zicht en kennis op het functioneren van de HAN en invloed op dat functioneren 
· Inzichten vanuit verschillende opleidingen
· Training en scholing
· Een groter netwerk

HOGESCHOOL VAN
ARNHEM EN NIJMEGEN

Jij bent altijd welkom om een keer mee te kijken in de raad.

Heb je interesse gekregen, vragen of wil je een keer meekijken 
stuur dan een mail naar Academieraad.AMM@han.nl

Vacature student-lid AR AMM
 

Wil jij iets betekenen binnen de Academie Mens en Maatschappij?!  
De academieraad is op zoek naar nieuwe studentleden. Als je lid bent van de academieraad kun
je je stem laten horen en ook die van je mede-studenten. De academieraad is een belangrijk
medezeggenschapsorgaan en heeft het recht om alle onderwerpen met betrekking tot de
academie te bespreken en vragen te stellen aan de academiedirecteur.

mailto:Academieraad.AMM@han.nl

