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MANDAATFICHE: Praeses 

LAATSTE KEER GEÜPDATET: 12/02/2020 
 
 

NIVEAU: Kernraad 

UNIT: 2 (Communicatieverantwoordelijke Medica-BeMSA en Projectverantwoordelijke 

Medica-BeMSA). Verder affiliatie met BeMSA, Bloedserieus en de Jaarraden 

TAAKOMSCHRIJVING: 
 

De praeses is het boegbeeld van Medica. Voor zowel de buitenstaander (externen) als intern 

(het praesidium en de studenten) ben jij het gezicht van Medica. Als praeses hoor jij thuis te 

zijn in de vele domeinen die Medica herbergt, het is daarom belangrijk om van elk aspect van 

de vereniging op de hoogte te zijn en eventueel voorkennis van te hebben. Dit omvat zowel 

bestuurlijke aspecten, onderwijsgebonden materie als de meer studentikoze activeiten van 

de kring. 

Daarenboven ben jij als persoon de connectie naar drie verschillende organen die los van 

Medica opereren. 

1. BeMSA 

2. Bloedserieus 

3. Jaarraden 

Deze organen werken dus onafhankelijk van Medica, maar maken wel gedeeltelijk gebruik van 

de middelen (vnl. Communicatiekanalen) van Medica. Het is daarom belangrijk om op 

regelmatige basis met deze mensen samen te zitten, te weten waar zij mee bezig te zijn en 

voor een goede onderlingen band te zorgen. Onze studenten kunnen immers participeren in 

hun activiteiten (uitbreiding van het aanbod van Medica) terwijl zij onze studenten kunnen 

bereiken via onze kanalen. 

Relevant voor de praeses is ook de vice-praeses, die de rechtstreekse vervanger en 
vertrouwenspersoon is van de praeses. Dit houdt in dat hij/zij de praeses vervangt wanneer 
de praeses zelf niet beschikbaar is, dat ze erg nauw samenwerken op verschillende vlakken en 
zich naar de buitenwereld gedragen als een tandem zonder weliswaar de eigen identiteit te 
verliezen. Zo zitten de praeses en vice-praeses gezamenlijk op RADIO, het forum van de 
jaarraden. 

 
VERGADERINGEN: 

Vergaderingen Medica 

• Algemene Vergadering (ongeveer 3 keer per semester) 

• Kernraad (wekelijks) 

• Bureau (wekelijks) 

• RaDiO (4 keer per semester + mogelijkheid ad hoc) 
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Vergaderingen Facultair 

• Faculteitsbestuur (maandelijks) 

• Faculteitsraad (4 keer per academiejaar) 

• Alfagen (facultatief, +- 3x/jaar) 

Vergaderingen Universitair 

• LOKO AV (tweewekelijks op vrijdagavond) 

• Stura AV (tweewekelijks op vrijdagavond) 

• FAGO (tweewekelijks op vrijdagavond) 

WAT BETEKENT HET OM LID TE ZIJN VAN HET PRAESIDIUM? 

- Wat wordt er van je verwacht? 
o Je bent een studentenvertegenwoordiger. Dit houdt in dat je ook mee nadenkt 

buiten je eigen functie, namelijk over de interne werking van Medica en over 
standpunten en de visie van de kring. 

o Je springt mee in waar nodig, neemt af en toe een shift op 
o Je bent een aanspreekpunt en boegbeeld van de kring 

▪ Je wordt verwacht regelmatig aanwezig te zijn op events 
o Engagement voor Medica 

- Wat krijg je ervoor terug? 
o Je ontwikkelt verschillende soft skills: 

▪ Vergaderen, time management, teamwerk, people management, het 
onderbouwen van meningen en verdedigen van standpunten 

o Een leuke en sfeervolle werkomgeving met vrienden voor het leven 
o Medica merchandising 
o Netwerking 

 
TIJDSBESTEDING: (zwaartepunten doorheen het jaar,…?) 

Je 1e werk begint in de kiesweek. Je wordt verwacht om de weken voor de kiesweek mee te 

helpen met de organisatie hiervan en voor bepaalde zaken de verantwoordelijkheid op jou te 

nemen. Jij bent hier de eindverantwoordelijke. Tijdens de kiesweek zelf (2e week na de 

paasvakantie) help je ook bijna heel de week met shiften en sta je paraat om vragen van het 

praesidium en de leden te beantwoorden. 

Tijdens de zomervakantie zal er bovendien een praesidiumweekend georganiseerd worden, 
waar naast de teambuilding ook al heel wat praktische zaken geregeld zullen worden. Hier 
wordt je aanwezigheid verwacht. 

Het takenpakket van een praeses lijkt zeer klein, maar doordat het zovele aspecten van de 

vereniging dekt, kruipt er ook wel heel wat tijd in. Je bent 24/7 praeses. Omdat jij het centrale 

aanspreekpunt bent, durven er last minute ook nog heel wat dingen bij komen. 
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Tijdens de examens is er wat minder werk, maar bepaalde vergaderingen aan de faculteit en 

een deel van de onderwijswerking gaan wel gewoon door. Daar wordt je aanwezigheid dan 

ook verwacht tijdens de examens. 

VERKIEZING: 

Om verkozen te worden, stuur je tegen de 3e kiesvergadering je cv en motivatiebrief door naar 

het neutraal comité. Op de 3e kiesvergadering zelf kom je je visie toelichten. Op de 4e 

kiesvergadering volgt dan de echte verkiezing, waarbij je nog verschillende vragen over de 

functie zal moeten beantwoorden. 


