
Installatievoorstellen Algemeen Bestuursleden  

ALV juni 2021 

   

De selectiecommissie is conform artikel 10 lid 3 van de statuten belast met de werving en 

selectie van nieuwe bestuursleden. De Selectiecommissie van De Geneeskundestudent 

bestond uit Sofie van Goor (commissaris intern), Rowen de Jong (algemeen bestuurslid), 

Nienke Uineken (Lid Centraal Studenten Panel) en Welmoed Verduijn (Algemeen Lid). De 

selectiecommissie heeft uit een diverse groep sollicitanten 4 kandidaten gekozen om voor te 

dragen als bestuursleden van De Geneeskundestudent. Hierbij stelt de selectiecommissie 

voor om de volgende personen te installeren als bestuurslid voor de minimale termijn van 

twee jaren:  

• Irene Schaafsma – Algemeen Bestuurslid Rijksuniversiteit Groningen 

• Julia Helmink – Algemeen Bestuurslid Universiteit Utrecht 

•  Noa Kroeze – Algemeen Bestuurslid Vrije Universiteit 

• Sheeney Magdalena - Algemeen Bestuurslid Vrije Universiteit 

Irene Schaafsma – Algemeen Bestuurslid Rijksuniversiteit Groningen 

Irene zit momenteel in het eerste jaar van de master aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. 

Ze heeft commissies gedaan bij ISCOMS en IFMSA, waardoor ze ervaring heeft 

opgedaan met het aansturen van groepen en organiseren van evenementen. Hierdoor heeft 

ze zich op organisatorisch en sociaal vlak kunnen ontwikkelen. 

Irene wil zich graag gaan werken aan de portefeuilles beoordelingen en 

beroepskeuze, hier heeft ze een aantal mooie ideeën over. Daarnaast vindt ze de mentale 

gezondheid van studenten erg belangrijk en zou ze hier meer aandacht aan willen besteden. 

De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Irene een goede aanwinst zou zijn voor 

het algemeen bestuur van de Geneeskundestudent, omdat ze goed kan organiseren, zich 

altijd voor de volle 100% inzet en enthousiast met nieuwe ideeën komt. 

Julia Helmink – Algemeen Bestuurslid Universiteit Utrecht  

Julia is vijfdejaars geneeskundestudent aan de Universiteit Utrecht.  

Julia heeft ruime bestuurservaring door haar bestuursjaar bij MFSU Sams, waar zij de functie 

van Voorzitter heeft mogen bekleden. Het besturen is altijd bij haar blijven kriebelen en ze 

wil zich daarom via DG inzetten voor landelijke thema’s die aansluiten bij de fase van haar 

studie. Tijdens haar bestuursjaar heeft ze geleerd belangrijke onderwerpen bespreekbaar te 

maken en weet ze hoe de lijntjes binnen de faculteit(en) lopen.  



Als Algemeen Bestuurslid van De Geneeskundestudent wil Julia zich verder 

ontwikkelen in de beleidskant van de medische wereld en haar flexibiliteit op de proef 

stellen. Zij interesseert zich vanuit haar eigen ervaringen in het creëren van een veilige 

leeromgeving en het bewaken van een goede werk-privé balans.  

De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Julia een aanwinst voor het Algemeen 

Bestuur gaat zijn aangezien zij beschikt over relevante ervaring en kennis en zij zich breed wil 

inzetten voor het bestuur. 

Noa Kroeze – Algemeen Bestuurslid Vrije Universiteit 

Noa studeert aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze is in september begonnen 

aan haar eerste jaar van de bachelor geneeskunde, na eerst een bachelor psychologie 

behaald te hebben.  

Tijdens haar eerste bachelor heeft ze al veel onderzoekservaring opgedaan en heeft 

ze goed leren luisteren naar anderen. Hierdoor kan ze goed samenwerken. Tevens heeft ze 

als redactiestagiaire bij Chickslovefood.com een interesse ontdekt voor (creatief) schrijven en 

weet ze als geen ander hoe ze een stuk op zo'n manier schrijft dat mensen het willen lezen.  

Als bachelorstudent heeft ze oog voor problemen waar bachelorstudenten tegenaan 

lopen, zoals de selectie voor de opleiding of het gebrek aan fysiek onderwijs tijdens de 

coronacrisis. Dit zijn dan ook onderwerpen waar zij zich graag op landelijk niveau voor in zou 

willen zetten. Tevens ziet zij kansen voor De Geneeskundestudent om de naamsbekendheid 

te vergroten onder bachelorstudenten en wil ze hier graag haar steentje aan bijdragen.  

De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Noa een aanwinst zou zijn voor het 

algemeen bestuur van De Geneeskundestudent, vanwege eerdergenoemde kwaliteiten en 

haar grote verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. 

Sheeney Magdalena – Algemeen Bestuurslid Vrije Universiteit 

Sheeney zit in het tweede jaar van de bachelor aan de Vrije Universiteit en is 

daarnaast bachelorcoördinator. Tevens gaat ze een minor doen bij Nyenrode.   

Sheeney heeft een passie voor organiseren en heeft al meerdere lezingen en 

masterclasses georganiseerd. Ze is actief in het benaderen van studenten en vindt het 

belangrijk te luisteren naar verschillende meningen. Ze het belangrijk vindt dat iedereen de 

informatie kan krijgen die noodzakelijk is voor het maken van een weloverwogen keuze. 

Tijdens het verder ontwikkelen van medisch leiderschap wil ze een brug slaan tussen 

geneeskundestudenten, gezondheidszorg en onderwijs. 

De selectiecommissie is ervan overtuigd dat Sheeney een aanwinst zal zijn voor het 

algemeen bestuur van De Geneeskundestudent. Haar enthousiasme gaat ze inzetten voor 

alle geneeskundestudenten in Nederland en die van de Antillen.  
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