WETENSCHAP

DE
STELLING
Voor promovendi zijn de
stellingen bij het proefschrift
een gelegenheid om hun
persoonlijke en professionele
overtuigingen voor het voetlicht van de wetenschap en
maatschappij te brengen. In
deze rubriek lichten zij hun
meest prikkelende stelling
toe. Dit keer een stelling van
Mirjam Breure (Bodembiologie) die op 28 oktober 2022
haar proefschrift verdedigde.

‘A kid, kitten or kite a day
keeps the doctor away.’

‘Het is natuurlijk een knipoog naar
het Engelse gezegde ‘An apple a day,
keeps the doctor away.’ Mijn stelling
verwijst naar de gezondheidsaspecten
van spelen. Het spel is net zo essentieel voor de gezondheid als eten en
slapen. Nee, ik heb geen kind, kat of
vlieger. De drie staan symbool voor
vormen van spelen. En het allitereert
natuurlijk lekker. Mijn favoriet? Samenspelen met kleine kinderen. Zij doen
niet anders en betrekken je graag bij
hun spel. Ik ben tijdens mijn PhD vier
keer tante geworden. Als volwassene
ga je niet zo snel met lego spelen. Met
mijn neefjes doe ik dat wel. Sterker

Vacature
De Alliance van TU/e, WUR, UU en
UMCU (EWUU) zoekt een studentassistent voor minimaal een ½ jaar
voor 6 uur per week voor de
communicatie en promotie van onze
challenges en eduXchange en ter
ondersteuning bij evenementen.
Samen met collega’s van verschillende
instellingen ben je werkzaam in het
EWUU communicatieteam o.l.v. de
WUR project coördinator.

Resource
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Geïnteresseerd?
Stuur je CV en motivatiebrief in het Engels
voor 11 november a.s. naar
sara.panis@wur.nl
Interviews vinden op 15 en/of 18 november
plaats.

nog: ik durf nu ook zonder kinderen
met lego te spelen. Mensen zouden
meer moeten spelen. Het vergroot je
probleemoplossend vermogen, creativiteit en sociale vaardigheden. Maar
het is natuurlijk vooral leuk en ontspannend. Ik was eens bij mijn ouders aan
het werk, die oppasten op de kleinkinderen. Ik kreeg die dag bericht dat er
problemen waren met mijn monsters uit
Ethiopië. Ik barstte in tranen uit. Mijn
neefje kwam toen met een stuk speelgoed aan om me te troosten. Dat deed
me ontzettend goed. De boodschap:
ben je verdrietig, ga dan iets leuks
doen. Van spelen word je blij.’ rk

Gaat je hart sneller kloppen van onderwijs en onderwijsinnovatie,
en weet je dit goed over te brengen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Je verantwoordelijkheden

• Ontwikkelen van communicatiemateriaal, teksten, artikelen, video’s
en ‘visuals’ in verschillende tools zoals
Canva voor sociale media.
• Voorbereiding emails aan verschillende
doelgroepen, zoals opleidingsdirecteuren en studieadviseurs.
• Hulp bij de promotie en strategie om
studenten te bereiken.
• Ondersteuning van evenementen van
challenge.
• Vertegenwoordigen bij evenementen
en open dagen.

Je kwaliteiten

Je bent proactief met een oog voor
detail, weet tot de verbeelding te
spreken en kan een boodschap
overbrengen. Je kunt zelfstandig

werken maar als teamspeler ook
anderen ondersteunen.
Bij voorkeur heb je ervaring met
communicatie, promotie,
evenementorganisatie of als commissieof bestuurslid o.i.d.
Je bent flexibel inzetbaar voor 6 uur per
week, vloeiend in Engels, een goede
planner en stressbestendig.
Je werkt m.n. online maar ook op de
campus of in het Alliantiekantoor van UU.
Je roostert je eigen uren in, m.u.v. de
wekelijkse vergadering.
Startdatum: 1 december 2022.
Je ontvangt een jaarcontract met
mogelijkheid tot verlenging en een
standaard studentassistent salaris.

