
Informatie over het bestuur van de  
Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)  

 
Wat is LVS? 
De Lijst Vooruitstrevende Studenten is een studentenpartij die zich bezighoudt met de 
medezeggenschap van de Universiteit Leiden. Dit doet zij door het verkiesbaar stellen 
van kandidaten die namens LVS willen plaatsnemen in de universiteitsraad en de 
faculteitsraden. Wanneer verkozen nemen deze kandidaten voor een academisch jaar 
plaats in de raad en praten zij mee met het bestuur van de universiteit en de faculteiten 
over alle onderdelen van universitair beleid. 
 
Wat doet het bestuur van LVS? 
Kort gezegd heeft het bestuur twee hoofdtaken:  

1. Het organiseren van de campagne tijdens de universitaire verkiezingen voor de 
universiteitsraad en de faculteitsraden 

2. Het organiseren van een goede medezeggenschap, door het begeleiden van 
de raadsleden en het opstellen van doelen en een partijvisie. 

 
Welke functies kent het bestuur? 
LVS kent zes verschillende bestuursfuncties en de portfolio “Penningmeester”, namelijk: 

1. Voorzitter 
2. Secretaris 
3. Assessor Beleid 
4. Assessor Campagne 
5. Assessor Leden 
6. Assessor Raadswerk 

 
Wat houden deze functies in? 

1. Voorzitter 
De voorzitter is de eindverantwoordelijke binnen het bestuur en daarmee ook de 
eindverantwoordelijke binnen de partij. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de 
voorzitter ligt bij het besturen van de partij. Als voorzitter zorg je ervoor dat alles binnen 
de partij goed verloopt. Je houdt er toezicht op dat iedereen in het bestuur de taken 
goed kan uitvoeren, zodat de zaken binnen de partij soepel verlopen. De bestuurs- en 
Algemene Ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Ten slotte 
vertegenwoordigt de voorzitter de partij naar externen toe. Zo worden door de 
voorzitter bijvoorbeeld de relaties met de andere studentenpartijen onderhouden. 
 

2. Secretaris  
De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het bijhouden van de mail, 
staat in contact met de leden en externen en maakt notulen tijdens de 
bestuursvergaderingen. Er is dus zowel een organisatorische alsook een communicatief 
component aan de functie verbonden. Ook voor de functie van secretaris is het dus 
belangrijk dat je weet wat er op de universiteit gebeurt, waardoor de lijntjes kort zijn 
en op deze manier het LVS-gedachtengoed zo goed mogelijk verspreid kan worden! 
Als jij dit alles in je hebt, schroom dan zeker niet om voor de functie van secretaris te 
solliciteren. 
 

3. Assessor Beleid 
De Assessor Beleid is verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid van LVS. De Assessor 
Beleid stuurt de Commissie Beleid aan, die bestaat uit verschillende (circa zeven) 
subcommissies. Samen met deze subcommissies werkt de Assessor Beleid het 



partijprogramma van LVS uit, maar werkt ook gedurende het gehele jaar aan 
beleidsplannen die samen met de raadsleden uitgevoerd kunnen worden. De Assessor 
Beleid onderhoudt intensief contact met de Assessor Raadswerk. 

 
4. Assessor Campagne 

Als Assessor Campagne ben jij uiteraard verantwoordelijk voor de campagne tijdens 
de verkiezingsweek. Dit omvat het bedenken, uitwerken en tot uitvoer brengen van de 
campagnestrategie (zowel online als eventueel fysiek). Daar blijft het echter niet bij. Als 
Assessor Campagne ben je ook leider van het sociale media team. Jij stuurt ze aan en 
zorgt dat LVS niet alleen rondom de verkiezingen zichtbaar is, maar ook gedurende het 
collegejaar. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van contact met de zittende 
raadsleden om eventueel posts te wijden aan hetgeen zij bereikt hebben in de raden. 
Denk aan het actief houden van de sociale media kanalen, en het up-to-date houden 
van de website. 
 

5. Assessor Leden 
Als Assessor Ledenbinding ben je, zoals in de naam al zit, bezig met de leden. Je bent 
(mede)verantwoordelijk voor het organiseren van de meeste activiteiten van LVS. 
Daarnaast werk je veel samen met commissies en assessor Campagne om initiatieven uit 
te werken en activiteiten te organisern voor onze leden door het jaar heen. Ook ben je 
bezig om nieuwe leden te werven samen met de wervingscommissie. Al met al ben je 
degene die de leden bij LVS brengt en bij LVS houdt. 
 

6. Assessor Raadswerk 
De Assessor Raadswerk is verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van 
onze raadsleden. Dit houdt in dat de Assessor Raadswerk maandelijks een 
raadsledenoverleg organiseert en de raadsleden ondersteunt bij het organiseren van 
regelmatige facultaire ledenoverleggen ten behoeve van het raadplegen van de 
achterban. De Assessor Raadswerk onderhoudt intensief contact met de Assessor Beleid. 
 

7. Penningmeester (portfolio) 
Binnen het portfolio penningmeester valt het algemene financiële beleid van de 
vereniging, hierbij valt te denken aan het opstellen van de jaarrekening en de 
begroting, zo ook het bewaken van de uitgaven gedurende het jaar. Ook het bijhouden 
van de boekhouding en het incasseren van de contributie vallen binnen het portfolio 
penningmeester. 
 
 
Wie vormen LVS? 
LVS is een onafhankelijke studentenpartij, dus uiteraard LVS voornamelijk wordt 
gevormd door studenten. Zoals gezegd houden deze studenten zich bezig met het 
universitair beleid van de Universiteit Leiden in verschillende functies. Het bestuur leidt 
de partij die bestaat uit raadsleden en overige leden. 
 
Raadsleden 
De raadsleden zij de belangrijkste van LVS. Zij zijn tijdens de afgelopen verkiezingen 
verkozen en adviseren namens LVS de besturen over universitair beleid. Maandelijks 
organiseert het bestuur een raadsledenoverleg met alle raadsleden, waar een update 
over de faculteit van de desbetreffende raadsleden of door de universiteitsraadsleden 
gegeven en besproken wordt en waar het beleid en de visie van de partij besproken 
worden. De raadsleden zijn de directe samenwerkingspartners van het bestuur, zij 
vormen samen de kern van LVS. 
 



Commissieleden 
Binnen LVS zijn er een aantal commissies waarin mensen zich kunnen inzetten om zo de 
partij te ondersteunen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het sociale media team en de 
commissie beleid. De grootte van de werkzaamheden verschilt per commissie en per 
persoon. 
 
Leden 
Dit zijn alle leden van LVS. Zij zijn welkom bij algemene ledenvergaderingen en alle 
andere activiteiten zoals de borrels. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om reünist te 
worden. 
 
 
Commissies 
Binnen LVS bestaan er naast het bestuur verschillende de raden en commissies, die de 
partij ondersteunen of waarnaar bepaalde bestuurstaken zijn gedelegeerd. 

• De Raad van Advies bestaat uit LVS leden die in voorgaande collegejaren 
bestuurs- en/of raadslid zijn geweest. Zij voorzien het bestuur gevraagd en 
ongevraagd van advies over onderwerpen die de partij aangaan. De voorzitter 
is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de RvA. 

• De Kascommissie controleert of de penningmeester de jaarafrekening correct 
heeft opgesteld. De penningmeester houdt contact met de leden van de 
Kascommissie. 

• Het sociale media team is verantwoordelijk voor het beheren van de socials van 
LVS. Aan het hoofd van het sociale media team staat één bestuurslid, die samen 
met de leden van het team de frequentie en de inhoud van de berichten op de 
verschillende sociale media van de partij bepaalt. 

• De activiteiten & campagnecommissie zorgt voor een goedlopende campagne 
in samenwerking met de Assessor Campagne. Ook organiseert zij activiteiten 
voor elke LVS’er! 

• Het reünistencomité verzorgt de nieuwsbrief voor LVS-reünisten en is 
verantwoordelijk voor het organiseren van de diësweek van de partij. Eén 
bestuurslid neemt namens het bestuur plaats in het comité. 

• De commissie beleid bestaat uit portefeuillehouders die zich verdiepen in de 
verschillende onderwerpen van universitair beleid en bepaalde bijeenkomsten 
over universitair beleid bezoeken. Aan het hoofd van de commissie beleid staat 
de assessor beleid. Er zijn verschillende thema’s voor de commissie beleid waar 
ieder lid van LVS zich voor kan aanmelden! 

• De vertaalcommissie vertaalt alle relevante documenten voor LVS en haar leden 
in en naar het Engels en Nederlands. 

• De wervingscommissie bestaat uit LVS’er die passie hebben voor de partij en 
deze graag zo groot mogelijk zien en dat proberen te verzorgen door de 
volgende LVS’ers bij de partij te brengen! 

• De Klankbordgroep Diversiteit & Inclusie werpt een kritische blik op LVS in plaats 
van op de Universiteit en zorgt ervoor dat LVS een partij blijft voor élke student. 

 

 


