
Draag bĳ aan betere toetsing bĳ
Diergeneeskunde! 

Vanaf volgend collegejaar is het plan om binnen
onze studie formatieve voortgangstoetsing in te
gaan zetten, in samenwerking met verschillende

Europese landen en de EAEVE. Om dit zo
optimaal mogelĳk te implementeren zal in

oktober 2021 een online pilot starten waarvoor we
studenten van alle studiejaren zoeken die online

(vanuit huis) meerkeuze toetsvragen willen
beantwoorden en eventueel feedback willen

geven. Je hoeft er niet voor te studeren en het is
uiteraard geheel zonder consequenties. Een kans
om invloed te hebben op toetsing in de toekomst!

Wil jĳ alvast kennis maken met de
voortgangstoets, jezelf testen en daarbĳ kans

maken op een cadeaubon van €25? Meld je dan
aan via de QR-code of door te mailen naar

vetrepos.uu@gmail.com!
 
 

Studentenraad en
Faculteitstraad/Opleidingscommissie 

De studentenraad is een kwaliteitszorgorgaan
waar studenten uit de verschillende

kwaliteitszorgorganen: jaarkernen, masterkernen,
Board of Studies, Faculteitsraad en

Opleidingscommissie, Faculteitsbestuur en de
D.S.K., samenkomen om problemen in het

onderwĳs aan te pakken.  
De Faculteitsraad(FR)/Opleidingscommissie(OC)
is een medezeggenschapsorgaan bestaande uit
een studenten-geleding van 4 bachelor- en 4

masterstudenten en een personeels-geleding. De
studentleden zĳn dit jaar vanuit de master Vicky

Vos, Desireé Zĳtveld, Femke Wisman en Cas
Molenbroek en vanuit de bachelor Eline

Reichwein, Maarten ter Haar, Thĳs Stringer en
Casper van der Spek. De rol van de FR/OC is om

het Faculteitsbestuur en de onderwĳsdirecteuren
gevraagd en ongevraagd te adviseren en om in te
stemmen met onder andere de begroting van de

faculteit en de Onderwĳs- en
Examenregeling(OER). Onderwerpen waar wĳ ons

mee bezighouden in de FR zĳn huisvesting,
werkdruk en welzĳn.  De OC richt zich meer op
de kwaliteit van het onderwĳs, bĳvoorbeeld over
de OER. Mocht je tegen een probleem aanlopen

stuur ons een e-mail op SFRDGK@uu.nl of spreek
een van ons even aan.  
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Studentenraad
Back to school

special

200 jaar geleden de veeartsenĳschool in Utrecht opgezet werd aan de
Biltstraat. Wat is er sinds 1821 veel veranderd!
Alle docenten en je medestudenten super blĳ zĳn dat ze je weer fysiek
welkom kunnen heten op de faculteit!
De studentenraad op zoek is naar een nieuwe voorzitter! Mail
studentenraad.vet@uu.nl bĳ interesse!
Jaarkern 1 nog gevormd moet worden. Neem contact op met
jaarkern3.dgk@uu.nl als je interesse hebt.
Op de Studentensite veel nuttige informatie te vinden is.

SFRDGK@uu.nl
studentenraad.vet@uu.nl

Desirée, vice voorzitter FR/OC
Ik ben Desirée van Zĳtveld, laatstejaars

masterstudent Gezelschapsdieren. Komend
studiejaar zal ik jullie vice-voorzitter zĳn in de

faculteitsraad en onderwĳscommissie (FR/OC). Ik
zal mĳ met name buigen over de financiële zaken

van de faculteit en de belangen van de
studieverenigingen binnen diergeneeskunde. Maak

jĳ je ergens zorgen over of is iets niet geheel
duidelĳk? Spreek mĳ of 1 van de andere leden van

de FR/OC dan aan, of stuur ons een mailtje!

Wist je dat...

Vicky, voorzitter FR/OC
Heey! Ik ben Vicky Vos, momenteel bezig met 

mĳn laatste jaar van de master 
Gezelschapsdieren. Daarnaast ben ik dit jaar

voorzitter van de faculteitsraad en
onderwĳscommissie (FR/OC). Als voorzitter ben
ik het eerste aanspreekpunt van de FR/OC, ook

voor jullie als studenten. Heb je vragen voor ons,
of juist een supergoed idee wat je met ons zou

willen delen? Voel je vrĳ om te mailen of appen!

Meer info? Volg ons!

@SRdiergeneeskunde
 

@Studentenraad_diergeneeskunde
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