
Functieomschrijving bestuurslid IMS en studentadviseur O&O   
 
Bestuurslid Interfacultair Medisch Studentenoverleg   
Als bestuur van het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS)  ben je samen één jaar 
verantwoordelijk voor het leiden van het IMS. Samen met je bestuursgenoten zet je de koers uit voor 
het IMS, onder andere door het schrijven van een beleidsplan aan het begin van je bestuursjaar. Je 
onderhoudt goede communicatie met alle IMS-vertegenwoordigers waaronder de functionarissen 
(de studentleden van het NVMO en de studentadviseurs Onderzoek&Onderwijs) en alle facultaire 
vertegenwoordigers, draagt zorg voor de website en houdt regelmatig contact met andere landelijke 
en medische studentenorganisaties. Daarnaast zijn er altijd landelijk lopende projecten waar je als 
bestuur je energie in kan steken. Ook kan er vanuit het bestuur of de vertegenwoordigers een 
inventarisatie worden opgesteld om informatie te vergaren vanuit elke faculteit. Hier kunnen voor 
het bestuur actiepunten uit voort komen of dit kan houvast bieden voor de aanvragende faculteit om 
veranderingen door te voeren. 
 
Als bestuur ben je aanwezig bij de vertegenwoordigers vergaderingen, welke je gezamenlijk 
voorbereidt. Deze vergaderingen worden achtmaal per jaar georganiseerd met studenten, veelal 
actief in de medezeggenschap, afkomstig van alle medische faculteiten van Nederland. Naast de 
vertegenwoordigers vergaderingen heb je eens in de twee weken een vergadering met het bestuur. 
Dit kan zowel een lijflijke vergadering zijn, als vergaderingen via Skype. De precieze vergadervorm 
wordt door het bestuur zelf bepaald. Verder ga je samen naar congressen, zoals het jaarlijkse IMS-
congres en het NVMO-congres. De tijdsbesteding varieert van 0 tot 10 uur per week en varieert per 
week en per bestuursfunctie.  
 
De volgende taken worden aan het begin van het bestuursjaar over de verschillende 
bestuursleden verdeelt:  

 Het organiseren van interfacultaire dagen (IFD); 
 Het schrijven van de blog; 
 Het bijhouden van de faculteitenstrijd; 
 Het coboekje; 
 De verantwoordelijkheid voor toezicht op het IMS congres; 
 De verschillende NVMO-werkgroepen; 
 Verschillende portefeuilles; denk aan bijvoorbeeld de tegemoetkoming coassistenten, 

het raamplan of de instroom van geneeskunde studenten. 
 
Het IMS bestuur bestaat idealiter uit 6 bestuursleden:  

- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 
- Commissaris PR & Acquisitie 
- Commissaris Bachelor 
- Commissaris Master 

 
Hieronder volgt een uitgebreider overzicht van de functies met de contactgegevens van het 
bestuurslid dat de functie dit jaar bekleedt. Schroom niet en neem bij vragen gerust contact op.  
Voor algemene vragen over het IMS en een bestuursfunctie kun je ons ook altijd bereiken via 
info@imsnederland.com.   
 
Interesse?: Solliciteer voor alle bovenstaande functies door je CV + motivatiebrief uiterlijk 5 
oktober 2019 naar voorzitter@imsnederland.com te sturen.  
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Voorzitter: 
Als voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en het IMS. Je 
houdt overzicht in de lopende zaken binnen het IMS-bestuur en springt bij waar nodig. Je bent het 
eerste aanspreekpunt voor externe partijen, waaronder de NFU, het ISO, IFMSA-NL en De 
Geneeskundestudent. Je onderhoudt al deze contacten door geregeld te overleggen en 
vergaderingen bij te wonen. Zo wordt het contact met IFMSA-NL en De Geneeskundestudent 
onderhouden door het voorzittersoverleg. Wanneer het nodig is, heb je contact met andere landelijke 
studentenorganisaties zoals het LSVb en zelfs met de landelijke politiek en media. Vanzelfsprekend 
ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor zowel de bestuursvergaderingen als 
de vertegenwoordigersvergaderingen. Ook zit je deze vergaderingen voor. 
 
Huidige voorzitter IMS: Kirsten Hoek (voorzitter@imsnederland.com) 
Deadline sollicitatie: 5 oktober 2019 
 
Secretaris: 

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor heldere en tijdige communicatie richting de IMS- 
vertegenwoordigers en externe partijen. Je notuleert tijdens de vergaderingen en zorgt dat deze 
discussieverslagen en notulen tijdig bij je bestuursleden en de vertegenwoordigers terecht 
komen. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het IMS archief en de coördinatie van de deelname 
van de IMS bestuursleden aan de landelijke NVMO-werkgroepen. Door eerdergenoemde taken 
heb je als secretaris een goed overzicht van de lopende zaken binnen het IMS en veel ruimte om 
energie in initiatieven en lopende zaken te steken.  
 
Huidige secretaris IMS: Janneke Verhoeven (secretaris@imsnederland.com) 
Deadline sollicitatie: 5 oktober 2019   
 
Penningmeester 
Als penningmeester beheer je de IMS-rekening, zorg je dat de subsidies op tijd worden 
aangevraagd en maak je de begroting voor een jaar vol IMS-activiteiten. Je werkt samen met het 
IMS congresbestuur om hun begroting rond te krijgen. Daarnaast heb je vrijheid om verder nog 
losse projecten op te pakken, bijvoorbeeld helpen bij de website en het ondersteunen van 
andere portefeuilles.  
  
Huidige penningmeester IMS: Mark van der Wal (penningmeester@imsnederland.com) 
Deadline sollicitatie: 5 oktober 2019  
 
Commissaris PR & Acquisitie 

Als bestuurslid PR & Acquisitie ben je verantwoordelijk voor het beheer van de website, 
Facebook en LinkedIn, alsmede de nieuwsbrief. Ook ontwerp je promotiemateriaal, zoals 
posters, flyers en gadgets, en ben je verantwoordelijk voor de promotie van IMS activiteiten 
en de enquête. Daarnaast onderhoud je het contact met de huidige sponsoren en indien 
nodig zet je je actief in om nieuwe sponsoren te werven. 
 
Huidige Commissaris PR & Acquisitie IMS: Nini Sieben (pr@imsnederland.com) 

Deadline sollicitatie: 5 oktober 2019  
 
Commissaris Bachelor en medezeggenschap: 
De persoon die deze functie bekleedt, houdt zich bezig met alle lopende zaken, hiaten en 
knelpunten met betrekking tot de bacheloropleiding Geneeskunde en de medezeggenschap.  
Een aantal taken waar je samen met de commissaris master de verantwoordelijkheid over deelt 
zijn; de uitwerking van de inventarisaties, het uitnodigen van interessante sprekers en de 
verzorging van de enquête. Voor deze laatste taak verzorg je de onderwerpkeuze, verwerking en 
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presentatie van de resultaten in een verslag en op congressen en bijeenkomsten zoals het IMS 
Congres.  
  

Huidige Commissaris Bachelor IMS: Abdullah Khawar (bachelor@imsnederland.com) 
Deadline sollicitatie: 5 oktober 2019  
 
Commissaris Master: 
De Commissaris Master is verantwoordelijk voor de inventarisaties binnen de masterdelegatie, 
waarvan hij/zij ook het aanspreekpunt is. Je hebt samen met de Commissaris Bachelor de 
verantwoordelijkheid over een aantal taken: de uitwerking van de inventarisaties, het 
uitnodigen van interessante sprekers en de verzorging van de IMS-enquête. Voor deze laatste 
taak verzorg je de onderwerpkeuze, verwerking en presentatie van de resultaten in een verslag 
en op congressen en bijeenkomsten zoals het IMS Congres. 
 
Huidige Commissaris Master IMS: Pim de Bree (master@imsnederland.com)  
Deadline sollicitatie: 5 oktober 2019  
 
O&O-studentadviseur  
Vanuit het IMS worden twee vertegenwoordigers gekozen tot O&O studentadviseur bij de 
Nederlandse Federatie voor Universitair medisch centra (NFU). O&O staat hierbij voor de 
bestuurscommissie Onderwijs & Onderzoek, het overleg van de decanen van de NFU. Het 
belangrijkste onderdeel van deze functie is dat de twee studenten lid zijn van de 
Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG), waarin alle opleidingsdirecteuren zitting hebben. Dit 
overleg vindt iedere zes weken plaats.  
De oudste O&O adviseur overlegt daarnaast eens per zes weken met de voorzitter van het 
decanenoverleg over de agenda van dit overleg en geeft hiervoor input.   
Naast beide formele vergaderingen is er overleg met de beleidsadviseur van de NFU. 
De O&O adviseurs zijn in principe onafhankelijk. Om de studenten goed te kunnen 
vertegenwoordigen staan zij echter in nauw contact met verschillende partijen, waaronder het 
IMS-bestuur. Tijdens de vertegenwoordigersvergaderingen worden tevens updates van O&O en 
OCG gegeven en is er mogelijkheid om input op te halen. Daarnaast is er laagdrempelig contact 
met De Geneeskundestudent over onderwerpen die voor beide partijen belangrijk zijn.  
 
Elke O&O-studentvertegenwoordiger vervult de functie twee jaar en elk jaar wordt één nieuwe 
studentvertegenwoordiger gekozen. Hierdoor ontstaat een dakpanconstructie met een oudste 
en jongste O&O-adviseur. De tijdsinvestering varieert van 0 tot 10 uur per week met een 
gemiddelde over het jaar van 2 uur per week. Voor eventuele vragen is de oudste O&O-
studentadviseur bereikbaar. Solliciteren kan door voor 3 november je CV en motivatie te sturen 
naar de huidige O&O adviseurs. Sollicitaties vinden plaats in overleg. 
 
Huidige O&O-adviseurs: 
Oudste: Joni Remmits (j.o.n.i.remmits@students.uu.nl)  
Jongste: Anne Leerling (a.t.leerling@lumc.nl) 
Deadline sollicitatie:  3 november 2019  
 
 

mailto:bachelor@imsnederland.com
mailto:master@imsnederland.com

