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Brussels, april 15, 2022

Betreft: oproep tot kandidaatstelling voor de opleidingsbeoordeling van de International Master of

Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM)

Beste student

Benieuwd hoe het eraan toegaat in dezelfde of een gelijkaardige opleiding aan een andere

universiteit of hogeschool? Lees dan zeker verder!

In september-oktober 2022 organiseert de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) een

aantal opleidingsbeoordelingen. De beoordelingscommissie bestaat uit vier experten en een student

en bekijken de kwaliteit van een opleiding. Voor de beoordeling van de International Master of

Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM) aan de Universiteit

Gent wordt een student gezocht en dat kan jij zijn!

We zoeken een masterstudent bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur chemie met voldoende kennis

van de Engelse taal.

Een beoordelingscommissie heeft een uiterst belangrijke taak gezien zij nagaan of een opleiding

voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en kijkt dus naar heel wat elementen binnen een

opleiding zoals de structuur van de opleiding, het lesmateriaal, de manier van evalueren…

Wat wordt er juist van een deelnemende student verwacht?

- Voorbereiden van de beoordeling aan de hand van het zelfevaluatierapport van de opleiding.

- Deelname aan een training en een eerste, voorbereidend gesprek met de leden van

commissie (+/- halve dag in Brussel).

- Deelname aan de visitatie in de periode september-oktober 2022 (+/- anderhalve dag).

- Na afloop van de beoordeling zorg je samen met de andere leden van de

beoordelingscommissie dat het rapport, zoals voorbereid door de secretaris van de

commissie, volledig is.

Naast de ervaring, krijg je voor de deelname een zeer mooie vergoeding (+/- €1.000) en al de

onkosten die je hiervoor maakt, worden vergoed. Je maaltijden en de overnachting worden

voorzien.

Hoe kandideer je? Stuur je cv (met inbegrip van de vakken die relevant zijn) én motivatiebrief ten

laatste op 27 mei 2022 naar info@vvs.ac. Nadien wordt een selectie gemaakt en nodigen we jou

misschien uit voor een gesprek.

Als je nog vragen hebt of je wil meer informatie, mail (pieter.jespers@vvs.ac) of bel gerust op het

nummer 0032 (0)2 893 24 84 tussen 9u30 en 17u!

mailto:info@vvs.ac
mailto:pieter.jespers@vvs.ac


Met vriendelijke groet

Pieter Jespers

Coördinator van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
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