
// Vacature ambtelijk secretaris van de Opleidingscommissie Psychobiologie (OC PB) \\  

 

De OC PB zoekt een nieuwe ambtelijk secretaris die per 1 september 2016 aan de slag kan. Ben jij 
een student(e) Psychobiologie of Biomedical Sciences - Neurobiology, en ben je op zoek naar een 
leuke en leerzame bijbaan waarin je bijdraagt aan het onderwijs? Lees dan door! 

  

Wat is de OC PB? 

De Opleidingscommissie heeft als taak om de opleidingsdirecteur (en/of de hogere besturen van de 
FNWI) gevraagd en ongevraagd te adviseren over het onderwijsbeleid. Zo adviseert de OC PB o.a. 
bij onderwijsvernieuwingen en beoordeelt zij de evaluatieresultaten van de vakken. Op deze wijze 
wordt de kwaliteit van de opleiding constant bewaakt. De OC PB bestaat voor de helft uit studenten 
en voor de helft uit docenten, en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De OC PB 
vergadert één keer per maand.  

 

Wat doet een ambtelijk secretaris? 

o Je notuleert elke vergadering. 
o Je stuurt de evaluaties van vakken door naar de OC leden.  

o Je bereidt elke vergadering voor door een agenda op te stellen en de vergaderpakketten rond te 
mailen. 
o Je houdt de Blackboard pagina van de OC PB bij. 
o Na de vergaderingen schrijf je adviesbrieven voor de cursussen, voor de facultaire en 
opleidingsspecifieke reglementen en voor bepaalde bijzonderheden. Denk aan b.v.: Selectie aan de 
poort voor de masterfase wel of niet? Wel of geen videocolleges, hoe om te gaan met videocolleges 
en wat zijn hiervan de voor- en nadelen? 
o Je stuurt al deze adviezen door naar de desbetreffende(n). 
o Je mag ook gewoon mee discussiëren, op gegeven moment leer je dat wel combineren met 
notuleren.  

 

Hoe veel tijd kost het en hoe veel krijg je betaald? 

De tijd die je hieraan kwijt bent verschilt erg per week, maar komt gemiddeld neer op 4 uur per 
week. Vooral in het begin zal het je wellicht iets meer tijd kosten omdat het schrijven van adviezen 
en uitwerken van notulen even wennen is. Je krijgt ongeveer 140 euro per maand betaald van de 
UvA. Ook is er een 13e maand en doorbetaling in de vakantieperioden.  

 

Wanneer pas je in de functie? 

Het is belangrijk om zelfstandig te kunnen werken. Je plant bijvoorbeeld zelf in wanneer je de 
adviezen moet uitschrijven, je moet ze alleen voor een bepaalde datum af hebben. Ook is het 
belangrijk om georganiseerd te zijn. Je krijgt veel verschillende mails en evaluaties binnen en het ligt 
aan jou om deze op tijd bij de juiste mensen te krijgen.  



 

Lijkt dit je wat?  

Je kunt solliciteren door te mailen naar ocpsb-science@uva.nl (je mailt dan naar Martijn Egas, de 
voorzitter van de OC PB). Daarna volgt selectie voor een sollicitatiegesprek met Martijn en de vice-
voorzitter, studentlid Vincent Blum. 

 

Deadline vacature 

Stuur je sollicitatie VOOR dinsdag 24 juni naar ocpsb-science@uva.nl 
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