Editie 3

Commissie
CUON

Met een vraagstuk dat ons als jongeren
allen aangaat, had de commissie van
Cultuur en Onderwijs heel wat om over te
debatteren. Het vraagstuk “Hoe kunnen
we het hoger onderwijssysteem zo goed
mogelijk innoveren en waar trekken we
de grens zodat de EU de soevereiniteit
van een land niet schendt?” zorgde
voor een interessante discussie.

CV:
Thomas

Ken je

Wat is je volledige naam? ‘
‘Thomas Aloysius Henri van der Sande’
Van welke commissie ben je
voorzitter?
‘Cultuur en Onderwijs’
Wat is je grootste MEP blunder?
‘Ralph Mackenbach imiteren op de
bonte avond in Straatsburg. ’
Wat is je grootste angst?
‘Met Sven op een kamer liggen’

16 april | 2018
Het opstellen van de IC’s verliep
gelukkig
vlot
dankzij
de
goede samenwerking van de
commissie onder leiding van
commissievoorzitter
Thomas.
Verschillende problemen werden
besproken en genuanceerd. “Wat
doen we met de grote verschillen
tussen de onderwijssystemen in de
landen van de EU? Hoe lossen we
het probleem van te grote klassen
op? Hoe kunnen we kansarme
jongeren meer steunen? Hoe
kunnen we internationale projecten
zoals Erasmus+ meer op de
voorgrond brengen?” Geen enkele
vraag werd over het hoofd gezien
door de commissieleden van CUON.
CUON’s manier van werken valt het
beste te beschrijven als rustig,
praktisch en efficiënt. In het begin
waren de delegatieleden nog wat
verlegen in deze nieuwe situatie
maar na verloop van tijd hadden
ze het brainstormen helemaal
onder de knie. Al vlug kwamen er
heel wat IC’s op het bord te staan.
De delegatieleden waren kritisch
ingesteld en regeerden met goede
overwegingen op wat een ander
zei. Vaak vulden ze elkaar ook aan.
Ze probeerden zo genuanceerd
mogelijk te denken en vonden het
ook zeker belangrijk dat alles zo
duidelijk als mogelijk in de resolutie
zal komen te staan. Uiteraard is
een commissie niets zonder een
goede CV. Een mooie quote die hij
gebruikte tijdens de vergadering:
“Kritiek is goed, maar niet afkraken
enkel en alleen om af te kraken.”
Een gezellige en vlotte commissie
onder
de
leiding
van
een
grappige en ervaren CV dus!

Programma maadag 16 april

vanaf 7:00
Ontbijtbuffet
08:30-12:45
Commissievergaderingen
12:45-13.30
Lunch
13:30 -18:00
Commissievergaderingen
18:00
Indienen resoluties
18:15
Vertrek per touringcar naar Landgraaf
18:45
Diner
20:30-00:00
Informele avond: Snow Fun
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Vandaag is de langste vergaderdag,
jullie
vergaderen
maar
liefst
acht en een half uur! Dat lijkt
misschienonmogelijk, maar samen met
onze tips en jullie wil voor een sterke
resolutie wordt deze dag een makkie.
Een goed begin is het halve werk,
dus maak een productieve start.
Probeer actief mee te doen;
schrijf mee, neem deel aan de
discussie
en daag elkaar
uit
door kritische vragen te stellen.
Vraag aan je commissievoorzitter om
een korte pauze of een energizer,
zodat je daarna meteen weer
vol nieuwe energie verder kunt.
Een grapje tussendoor kan nooit
kwaad,
let
er
natuurlijk
wel
even op of de timing goed is.
Beweeg tussendoor. Loop even naar
het toilet, zodat je je benen kunt
strekken en jezelf kunt opfrissen.

Wist je dat

Rolduc...?

• ...behoort tot één van de 100
belangrijkste Nederlandse
monumenten volgens de UNESCO
Erfgoedlijst?
• ... meerdere graven van hertogen
bevat, die jullie zullen vinden als jullie
goed zoeken in het middenpad van
de abdij?
• ...in 1992 de Europa Nostra Award
mocht ontvangen, een prijs voor
restauraties die bijdragen aan het
behoud van Europees cultureel
erfgoed?

• ...voor het behoud van het
cultureel erfgoed nauwe contacten
onderhoudt met een organisatie
waarin voornamelijk oud-studenten
van Rolduc zich verenigd hebben?
•... ‘s oorspronkelijke naam Abdij
van Rode of Kloosterrade was, wat
‘ontgonnen plaats’ betekent?
•... een plek is waar jullie zeker niet
verdwaald moeten raken? Succes!

de informele sfeer te treden; wij vonden
jullie speeches allemaal ontzettend tof
om naar te luisteren! De opening werd
uiteindelijk afgesloten met een pittig
debat, gevoerd door oud-MEP’ers uit
verschillende politieke partijen.Al met
al was het een spectaculaire Officiële
Opening van de Conferentie en een
goede afsluiting van de eerste zware
dag. De MEP-Press wenst jullie veel
succes toe tijdens de Conferentie!

Ken je

De week is
CV:
geopend! Stephanie
De
Limburgse
MEP-conferentie
is gisteravond geopend met de
verwelkoming van de twee nieuwe
deelnemende scholen door Mathijs
van Haver, de voorzitter van Stichting
MEP Limburg. We hebben mogen
genieten van de woorden van
Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch,
die ons de vraag stelde: “Wat gaat
er gebeuren op 29 maart 2019?”.
Daarna volgde er een discussie over
internationale
politiek.
Gelukkig
waren de deelnemers niet op hun
mondje gevallen en werden er scherpe
antwoorden gegeven. Nadat meneer
Amhaouch alle deelnemers heel veel
succes gewenst had, gaf hij ze nog een
laatste tip mee: durf vragen te stellen!
Vervolgens was het tijd voor een
aantal fantastische delegatiespeeches.
Iedere delegatieleider probeerde
de boodschap van zijn of haar land
zo goed mogelijk over te brengen,
en dat is gelukt! Waar één van
de gedelegeerden ‘zijn’ Frankrijk
vergeleek met het zakken voor zijn
zeilexamen, sprak de gedelegeerde
van Italië over het heerlijke eten dat
Italië ons te bieden heeft. Om even in

Wat is je volledige naam? ‘
‘Stephanie Pellens’

Van welke commissie ben je
voorzitter?
‘Economische en Monetaire zaken’
Wat is je grootste MEP blunder?
‘Ik heb twee keer in een mail naar
het bestuur ‘meneer’ in plaats van
‘mevrouw’ gestuurd. ’
Zou je liever iedere keer de Macarena
moeten dansen voordat je naar het
toilet kan óf elke keer je tanden
moeten poetsen voordat je kan eten?
‘Marcarena, hallo! Ik hou van de
macarena!’

