“De Kerstspecial”

WCkrant

Kwaliteitsgelden
Het is natuurlijk niemand ontgaan dat de
basisbeurs voor studenten een aantal jaar
geleden is ingeruild voor de zogenoemde
kwaliteitsgelden. Maar wat gebeurt er nu
eigenlijk met dat geld? Komt het wel ten goede
van studenten? Daar wordt hard aan gewerkt!
Er wordt op dit moment een plan opgesteld
waar het geld aan besteed gaat worden en hier
zijn zowel studenten als docenten bij
betrokken. Eind januari zal dit plan aan de
faculteitsraad worden gepresenteerd en dan
moeten ook de studenten daar ermee
instemmen. Daarom willen wij graag weten
waar jullie waaraan jullie vinden dat het geld
besteed zou moeten worden, het is ten slotte
jullie geld! Laat ons dit weten! Dit kan via de
mail of social media of spreek een van ons aan.
Cursusevaluaties
Na langdurige overleggen tussen de
opleidingscommissies, Studentenraad en de
onderwijsdirecteuren over de cursusevaluaties is
er nieuwe informatie hierover. De complete
evaluatiecyclus zal nog steeds elke 3 jaar worden
uitgevoerd. Echter geven de
onderwijsdirecteuren aan dat zij verwachten
benaderd te worden wanneer er in die tussentijd
problemen ontstaan. De Jaar- en masterkernen
zijn hier het aangewezen orgaan voor. Is er iets
mis met een cursus, verzamel informatie en stap
naar je jaarkern. Zij kunnen dan, wanneer nodig
een extra evaluatiecyclus in werking laten
treden. Daarnaast is er afgesproken dat er een
betere terugkoppeling over de evaluatiecycli
komt zodat studenten weten wat er met hun
input gedaan wordt!

sfrdgk@uu.nl
studentenraad.vet@uu.nl
@SRdiergeneeskunde

Nieuwe decaan
Afgelopen maand werd bekend dat onze
huidige decaan Wouter Dhert per 1 januari
stopt. Nu er zoveel vernieuwingen worden
doorgevoerd op de faculteit lijkt het hem goed
ook zelf ruimte te maken voor vernieuwing.
Per 1 januari zal er nog geen nieuwe decaan
aangesteld zijn, daarom zal Dick Heederik, de
huidige vice-decaan onderzoek van de
faculteit, de taken van de decaan waarnemen
tot er een nieuwe decaan is. De verwachting is
dat er aan het begin van de zomer een nieuwe
decaan zal zijn.
Wij wensen de oude decaan het beste toe en
verwelkomen graag zijn waardige opvolger op
onze mooie faculteit!

Board of Studies
Ik ben Marieke Beijaard, 2e-jaars masterstudent Landbouwhuisdieren.
Vanaf december 2020 zal ik plaatsnemen in de Board of Studies! De
BoS adviseert het faculteitsbestuur over onderwijsbeleid en bewaakt
de kwaliteit en organisatie van het onderwijs.
In de BoS zitten twee studentleden, die het
geluid van de student laten horen in dit
adviesorgaan. Wij zorgen ervoor dat de mening
van de student dus niet ondersneeuwt. De BoS
studentleden sluiten ook aan bij de
studentenraad. Heb jij iets wat in de BoS of
studentenraad besproken moet worden? Stuur
me dan een mailtje
(m.j.beijaard@students.uu.nl)!

Wist je dat…
… als er geen afstand gehouden wordt tijdens contactonderwijs, er
binnenkort helemaal geen contactonderwijs meer gegeven mag
worden. Zorg goed voor elkaar!
… er op dit moment hard gewerkt wordt aan een plan voor zowel een
nieuwe master als een nieuwe bachelor Diergeneeskunde. Als hier
meer duidelijk over is, zullen we hier zo snel mogelijk meer over te
horen krijgen!

@Studentenraad_diergeneeskunde

Fijne kerst & een
gelukkig nieuwjaar
allemaal!!

… docenten het veel fijner vinden om online onderwijs te geven aan
studenten die hun camera aanzetten tijdens de colleges, dus doe dit
vooral!
… er definitief de overstap is gemaakt van Capita Selecta naar PE
Veterinair. Kijk snel wat dit voor jou betekent en sprokkel die punten!

