Studentassessor 2020-2021 gezocht!

Wij bieden een zeer uitdagende leeromgeving waarin je de onderwijsorganisatie van
binnen uit leert kennen. Je leert meedenken en meepraten met veel diverse mensen op
de faculteit. Tegenover je werkzaamheden, waar je ongeveer 36 uur per week mee bezig
bent, stelt de faculteit een beurs van ongeveer €950 per maand beschikbaar. Verder
vertegenwoordig je de ruim 3500 studenten van de Faculteit Geneeskunde van de
Universiteit Utrecht in het Management Team van het Onderwijscentrum, het bestuur
van de faculteit!
Als Studentassessor lever je namens de studenten inspraak bij de beleidsvorming aan
onze faculteit. Dat houdt in dat je meedenkt met de regels en vormgeving van het
onderwijs. Je maakt deel uit van het Managementteam (MT) van het onderwijscentrum.
Het onderwijscentrum is de directie die gaat over alle opleidingen (GNK CRU, SUMMA,
BMW, BMS, KGW). Hier wordt al het onderwijs aangestuurd.
Als studentassessor is het je belangrijkste taak om een brug te slaan tussen de
studenten van alle opleidingen en het management van de opleidingen. Hiervoor heb je
intensief contact met de studieverenigingen en studentenraad. Daarnaast zie je ook
regelmatig de andere Utrechtse assessoren en de landelijke UMC assessoren.
Je zorgt ervoor dat het perspectief van de studenten wordt gehoord en wordt
meegenomen bij het maken en uitvoeren van nieuw beleid door het Onderwijscentrum
en het opleidingsbestuur. Je overlegt met alle opleidingsdirecteuren, en bent betrokken
bij diverse projecten binnen en tussen de verschillende opleidingen en projecten die
voor de gehele universiteit (voor meerdere faculteiten) lopen. Als studentassessor heb je
twee hoofdtaken: adviseren/informeren en verbinden. Verder heb je veel ruimte om
nieuwe thema’s bespreekbaar te maken en je eigen projecten te starten.
Juist in deze tijd heeft de Studentassessor een hele belangrijke rol. Er moeten, soms op
korte termijn, veel nieuwe beslissingen worden genomen en hier is het perspectief van
de student heel belangrijk. De Studentassessor zit dan ook bij alle Corona-overleggen
binnen het onderwijscentrum; geeft advies over de communicatie naar studenten; geeft
advies over het opzetten van de vrijwilligerspool; denkt mee over de herstart van het
onderwijs (coschappen, stages, blokken) en is betrokken bij de begeleiding van
studenten. Dit zijn een aantal voorbeelden, waarin je ziet met wat voor onderwerpen de
Studentassessor in deze tijd bezig is en hoeveel je kunt betekenen.
Het profiel








Je bent student van één van de opleidingen binnen de Faculteit Geneeskunde
(Geneeskunde, SUMMA, Biomedische Wetenschappen, Biomedical Sciences of
Klinische Gezondheidswetenschappen)
Je hebt interesse in en een mening over onderwijs en je kunt deze mening goed
onderbouwen
Je hebt ervaring met adviseren in vergaderingen.
Ervaring binnen de medezeggenschap is een pre.
Je werkt zelfstandig maar je kunt ook goed samenwerken, je neemt initiatief, je
kunt je grenzen aangeven, je bent besluitvaardig en oplossingsgericht.

Herken jij jezelf in dit profiel en heb jij affiniteit voor bestuurlijke processen? Vind je het
leuk om je bezig te houden met het verbeteren van jouw onderwijs?
Stuur uiterlijk zaterdag 1 juni je motivatiebrief en CV naar Hege van Beek-van
Honschooten: H.M.vanBeek-vanHonschooten@umcutrecht.nl. Hierna word je uitgenodigd
voor een gesprek.
Meer informatie?
Voor meer informatie kun je laagdrempelig contact opnemen met de huidige
studentassessor, Merel Dekker (studentassessorDOO@umcutrecht.nl). Aan haar kun je
laagdrempelig al je vragen stellen, ook als je benieuwd bent naar de dagelijkse
bezigheden van de studentassessor. Dit kan over de mail of telefonisch.

Met vriendelijke groet, namens het managementteam van het Onderwijscentrum,
Berent Prakken, Rianne van Rooijen, Ingrid Essenberg, Hege van Beek en Merel Dekker

