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Waarom in een commissie?

• Leerzaam – samenwerken, organiseren, plannen, contact leggen
• Leer studenten uit alle jaren beter kennen
• Gezelligheid – vergaderen, etentjes, feesten, actieve-ledenetentjes
• Goede aanvulling op je CV
• Actieve-ledentrui (speciale editie dit jaar), etentjes en actieve ledenweekend!
• Verdieping in je studie
• Flexibel
• Meer betrokkenheid bij CIA en alle activiteiten
• Leuke afwisseling naast het studeren!
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Redactiecommissie
Wat doe je?
Voor de redactiecommissie schrijf je artikelen voor de website en voor het magazine. We 
brainstormen met elkaar over leuke onderwerpen en kiezen een thema voor het magazine. 
Omdat je het artikel zelf schrijft, mag je de invulling ervan zelf bepalen. Dus heb jij pas iets 
gelezen over een leuk criminologisch onderwerp? Leef je uit! Daarnaast ben je ook vrij om 
activiteiten bij te wonen en daar een leuk verslagje over te schrijven of om een leuke 
column te schrijven.

Hoeveel tijd kost het?
Omdat we met een aantal commissieleden zijn verdelen we het schrijven van artikelen 
onder elkaar. Deze commissie kost net zoveel tijd als jij er zelf in wilt steken. Verder zullen 
we vaak gezellig informeel met elkaar eten of een drankje doen tijdens het brainstormen.

Wat heb je er zelf aan?
Je leert op een ongedwongen manier te schrijven over criminologisch relevante 
onderwerpen, wat zeer van pas kan komen tijdens je studie! Ook kijk je elkaars stukken 
tekst na en kan je elkaar verbeterpunten geven dit levert je een groot voordeel op bij het 
schrijven van stukken bij je studie.. Verder kan je veel creativiteit kwijt in de artikelen en is 
het natuurlijk super leuk om jouw artikelen in een echt magazine te hebben. Buiten dit alles 
is het ook gewoon een super gezellige commissie en zeker de moeite waard!



Partnershipcommissie
Wat doe je?
Je werft (criminologisch) relevante partners voor de vereniging. De manier van 
benaderen is in eerste instantie via de mail en telefoon.  Dat kan je dus gewoon 
op een regenachtige avond vanaf de bank doen! Tot slot ga je bij interesse van 
een partij naar hen toe voor een gesprek. Het zwaartepunt van de commissie ligt 
aan het begin van het jaar. 

Wat heb je er zelf aan?
Dit is dé commissie  wanneer je je netwerk wil uitbreiden! Je maakt contacten 
waar je tijdens of zelfs  na je studie gebruik van kan maken. Ook ontwikkel je 
communicatieve vaardigheden en leer je het bedrijfsleven kennen. Het is een 
goede aanvulling op je CV en er is erg veel gezelligheid binnen de commissie.

Hoeveel tijd kost het?
Per week is dit erg wisselend en flexibel.  Gemiddeld ben je twee uurtjes per 
week  bezig met het contacteren van potentiële partners en af en toe heb je  een 
afspraak met een van deze partners. Daarnaast heb je eens in de maand (aan het 
begin van het jaar iets vaker) een gezamenlijke vergadering/etentje. 



Goede doelen commissie
Wat doe je?
CIA werkt al drie jaar succesvol samen met Stichting Move. Samen bezoeken we een 
basisschool in een achterstandswijk in Rotterdam. De kinderen geven aan wat zij graag 
anders zouden willen in hun wijk en samen met hen en stichting Move, is het dan aan 
jou om dat te realiseren. Het is een erg leuk project waar je creativiteit en 
criminologische kennis goed in kwijt kan. Het leukste is nog dat jij aan het einde echt 
iets hebt kunnen betekenen voor Rotterdam.

Hoeveel tijd kost het?
Met deze commissie ben je zo'n twee uur in de week bezig met vergaderen en af en toe 
moet er natuurlijk een bezoek worden gebracht aan de basisschool. Het is geen drukke 
commissie en goed te combineren met de studie.

Wat heb je er zelf aan?
Allereerst staat een commissie goed op je CV en kun je de contacten die je maakt met 
Stichting Move weer gebruiken in je verdere carrière. Natuurlijk is een commissie ook 
heel gezellig. Ik ben van plan een aantal keer gezellig met jullie uit eten te gaan en er 
een leuk jaar van te maken!



Beroeps Oriëntatie Dag 
Commissie (BOD)
Wat doe je?
Samen met de commissie zul je de BOD organiseren en hierbij ook samenwerken met de 
studieverenigingen Criminologie uit Leiden en Amsterdam. Deze dag staat in het teken van 
oriëntatie op het werkveld voor met name B3- en masterstudenten. Als commissielid zul je 
contacten leggen met alumni en andere sprekers voor deze dag. Daarnaast zorg je op de dag 
zelf samen met de commissie dat alles in goede banen loopt.

Hoeveel tijd kost het?
De BOD zal in het voorjaar worden georganiseerd, de dag zelf is het meeste werk aangezien 
aanwezigheid van de commissie verplicht is. Er zullen in totaal rond de 4 tot 5 vergaderingen 
worden gehouden, afhankelijk van hoe soepel alles verloopt. Als commissielid onderhoud je 
zelfstandig de correspondentie met alumni en sprekers en stel je samen met Leiden en 
Amsterdam een goede planning op.

Wat heb je er zelf aan?
Je krijgt de mogelijkheid je netwerk te verbreden door met interessante alumni en sprekers 
contact te leggen. Daarnaast leer je medestudenten kennen uit Leiden en Amsterdam, krijg je 
inzicht in hoe je een dergelijk evenement goed kan organiseren en heb je er weer een 
waardevolle ervaring voor op je CV erbij!



Mediacommissie
Wat doe je?
Je zorgt voor het promotiemateriaal van verschillende activiteiten. Je maakt bijvoorbeeld 
een filmpje voor het gala en je maakt designs voor posts. Je bent bezig met het bedenken 
en uitvoeren van creatieve ideeën voor de sociale mediakanalen. Daarnaast zal je ook de 
foto’s maken op de activiteiten van CIA. 

Hoeveel tijd kost het?
Het kost niet erg veel tijd. We zullen ongeveer 1 keer per maand vergaderen. Daarnaast 
kan je thuis bezig met bijvoorbeeld het designen van een mooie post of het plaatsen van 
een post. Verder zullen de piekmomenten vooral liggen tijdens en rond de activiteiten en 
zullen we samen ook gezellige, informele activiteiten ondernemen zoals etentjes of 
borrels. 

Wat heb je er zelf aan?
Je kan je creativiteit kwijt in meerdere projecten. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend 
gaaf om te zien dat jouw werk volop wordt gebruikt in de promotie van activiteiten en is 
het gewoon heel erg gezellig met elkaar! Ook zal je meer leren met betrekking tot het 
designen van video's, het maken van foto's en het onderhouden van de sociale 
mediakanalen. 



Feest en Bier Instituut (FBI)
Wat doe je?
Je organiseert samen met de commissie de feesten en borrels die CIA elk jaar 
biedt. Denk hierbij onder andere aan het gala, beerfreax en andere 
themafeesten. Je bent verantwoordelijk voor de aankleding en organisatie van 
deze feesten. Hierbij is ruimte genoeg voor een creatieve input wat betreft 
locatie, thema etc.

Hoeveel tijd kost het? 
Eens in de twee of drie weken zal een vergadering worden georganiseerd. 
Daarnaast ben je zo veel mogelijk aanwezig op de feesten en borrels en 
correspondeer je zelfstandig met de locaties en andere partijen die je benadert.

Wat haal je eruit? 
Je zult samen met meerdere mensen uit verschillende jaarlagen in contact 
komen waardoor je netwerk binnen CIA aanzienlijk groeit. Je leert ook leuke 
plekken in Rotterdam kennen en mogelijk nog andere nuttige contacten voor in 
de toekomst. Daarnaast is het functioneren in een commissie een mooie 
aanvulling op je CV!



Reiscommissie (Europol)
Wat doe je?
Samen met je commissieleden organiseer en verzorg jij de studiereis met een 
criminologisch thema. De afgelopen jaren heeft de studiereis plaatsgevonden in 
o.a. Boekarest, Stockholm, Lissabon en Vilnius. De studiereis vindt plaats in de 
onderwijsvrije week eind april 2020. 

Hoeveel tijd kost het?
Het zwaartepunt van deze commissie ligt aan het begin van het jaar omdat de reis 
in november al gepland moet zijn. We zullen ongeveer 1 keer per week gaan 
vergaderen en daarbuiten onderhoud je buiten de vergaderingen zelfstandig de 
correspondentie met de criminologisch relevante instellingen van het land waar 
we naartoe zullen gaan. Daarnaast is deelname aan de studiereis als commissielid 
uiteraard verplicht.

Wat heb je er zelf aan?
Je bedenkt een programma met activiteiten die aansluiten op het thema, je legt 
contacten met criminologisch relevante bedrijven en instellingen in het bepaalde 
land, en zorgt er samen met je commissie voor dat de reis naast leerzaam ook 
onvergetelijk wordt!



Activiteitencommissie (Interpol)
Wat doe je?
Samen met je commissie zal je formele, studiegerelateerde en informele activiteiten gaan 
organiseren. Van pooltoernooi tot rechtbankbezoek en van pubquiz tot lezing. Acht 
blokken lang zullen we proberen om minimaal twee activiteiten per blok te organiseren.

Hoeveel tijd kost het?
Aangezien in het begin een planning moet worden gemaakt, zullen we tot de 
kerstvakantie regelmatig vergaderen (ongeveer 1x per week), daarna ongeveer 1x in de 2 
weken. Verder zal buiten de vergaderingen zelfstandig de correspondentie met de 
activiteit worden onderhouden. Tot slot zal je een promotietekst schrijven voor de leden 
over de activiteit die je georganiseerd hebt

Wat heb je er zelf aan?
We zullen samen vergaderen, een planning maken en vervolgens zelfstandig contact 
leggen voor mogelijke activiteiten. Hierdoor leer je je medestudenten door de jaarlagen 
kennen, goed samen te werken en het organiseren en plannen van een activiteit. Ook 
kom je in aanraking met verschillende criminologische personen waardoor je je netwerk 
uitbreidt!



Eerstejaarsweekendcommissie
Wat doe je?
Met je commissie ga je het kennismakingsweekend van 2020-2021 organiseren. Hier komt 
van alles bij kijken, zoals de heen- en terugreis, verschillende spellen, eten en drinken, 
criminologisch relevante sprekers en het feest op zaterdagavond. Het is handig als een paar 
commissieleden in bezit van een rijbewijs zijn (en mogelijk een auto beschikbaar hebben 
het weekend). Dit is uiteraard geen vereiste, maar vermeld het in je sollicitatie als dit het 
geval is!

Hoeveel tijd kost het?
Het is een vereiste om bij het weekend dat we organiseren aanwezig te zijn. Aangezien het 
weekend pas in september 2020 gaat plaatsvinden zal het zwaartepunt van de commissie 
richting het einde van het studiejaar liggen. Aangezien we samen een mooi weekend gaan 
organiseren en goed moeten samenwerken, zullen we in de eerste helft van het collegejaar 
ongeveer 1x per maand samenkomen om elkaar alvast te leren kennen.

Wat heb je er zelf aan?
Je leert samen met je commissie een heel weekend te organiseren vol gezelligheid! 
Daarnaast ben je het gezicht van de vereniging om eerstejaars te verwelkomen en een 
eerste kennismaking te bieden met de studie en de vereniging.



Interstedelijke Criminologie Dag 
(ICD)
Wat doe je?
ICD = Interstedelijke Criminologie Dag. Dit is een congres dag voor studenten rondom 
een bepaald thema uit de criminologie. De organisatie doen we samen met de 
studieverenigingen CoDe (Universiteit Leiden) en CDP (VU Amsterdam). Samen met de 
commissie ga je een thema bedenken, sprekers regelen, de promotie en het 
programma in elkaar zetten.

Wat haal je eruit?
Het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheden en in contact komen met 
criminologen en andere mensen uit het werkveld. Ook zal kennis gemaakt worden met 
de andere studieverenigingen en is het organiseren van een criminologisch relevant 
congres een mooie aanvulling op je cv. Daarnaast is een commissie uiteraard ook voor 
de gezelligheid en zal je daarom naast vergaderingen ook af een toe wat leuks doen 
met de commissie! 

Hoeveel tijd kost het?
Aan het begin van het jaar is de commissie vrij rustig, vanaf januari ben je vaak een keer 
in de week (of twee weken) kort bezig omdat het event geheel georganiseerd moet zijn 
voor november 2020. Daarnaast is aanwezigheid op de dag zelf verplicht.



Solliciteer NU!
Schrijf je nu in via de link op de website

DEADLINE: Vrijdag 28 september 2019 om 17:00


