
 
 

GEZOCHT: LEDEN VOOR DE FACULTEITSCOMMISSIE!  
 
Wij zoeken enthousiaste studenten van de (pre-)master Klinische 
Gezondheidswetenschappen, die zich willen inzetten voor de opleiding.  
Binnen de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht worden veel faculteitsbrede 
overleggen en focusgroepen georganiseerd. Zo is er binnenkort een focusgroep over 
studentveiligheid en zijn er overleggen betreffende onderwijszaken of het faculteitsgebouw.  
 
Het is van belang dat er bij deze overleggen ook studenten van de studie KGW betrokken 
zijn, zodat wij ook kunnen meebeslissen en onze stem kunnen laten horen.  
Deze overleggen vinden helaas niet altijd plaats op vrijdag, waardoor het voor ons als 
bestuur niet lukt om aanwezig te zijn. Vandaar dat wij een faculteitscommissie willen 
opstarten, om de aanwezigheidsmogelijkheden te vergroten! 
 
Het doel van de faculteitscommissie is het vergroten van de betrokkenheid van SUS (en 
daarmee de studie Klinische Gezondheidswetenschap) binnen de faculteit geneeskunde.  
Hiernaast kan de commissie bijdragen aan de invulling van blogs op de website en het 
(binnenkort verschijnende) prikbord op de faculteit! 
 
We hebben de voorkeur voor studenten die woonachtig in Utrecht zijn, om reisafstand als 
belemmerende factor uit te schakelen. De commissie zal uit meerdere studenten bestaan en 
samenwerken met iemand uit het SUS-bestuur. Dit bestuurslid is ook de voorzitter van de 
commissie en zal de koppeling tussen de faculteitscommissie en het SUS-bestuur zijn. De 
uitnodigingen voor bijeenkomsten zullen vanuit de opleiding komen en worden door het 
SUS-bestuurslid aan de commissie doorgegeven. Doordat de commissie uit meerdere 
mensen zal bestaan, kan er onderling worden afgesproken wie bij welk evenement of 
overleg aanwezig zal zijn. We verwachten namelijk niet dat iedereen op ieder moment zal 
kunnen! 
 
Voel jij je geroepen om de zichtbaarheid en betrokkenheid van SUS en KGW binnen de 
faculteit te vergroten? Stuur dan een motivatie voor de positie van faculteitscommissielid 
naar voorzitterSUS@umcutrecht.nl en wie weet word jij het nieuwe lid van de 
faculteitscommissie! 
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