
Charter
Samenwerking & inclusiviteit

Intentieverklaring studentenorganisaties Erasmus Medisch Centrum

Onze medische faculteit staat midden in een diverse maatschappij. Dit is terug te zien in de patiënten,
maar ook in de studenten en de medewerkers van het Erasmus Medisch Centrum. Wij kunnen veel
kracht putten uit de verscheidenheid van onze identiteiten. De medische faculteit hoort een veilige
en inclusieve plek te zijn waar een nauwe, diverse samenwerking centraal staat. Met dit manifest
beloven de faculteit en de studentenorganisaties zich hier maximaal voor in te zetten.

Duur: september 2021 tot september 2022, evaluatie van het charter in het voorjaar 2022

1. Gezamenlijk proactief inzetten voor
het realiseren voor een inclusievere
(leer)omgeving. De besturen van de
studentenorganisaties zullen een
éénmalige diversiteit en inclusie (D&I)
training volgen. Deze training zal
worden aangeboden door DISCO.

2. Er wordt actief gestreefd om
activiteiten en bijeenkomsten zo te
organiseren dat zoveel mogelijk
studenten van het Erasmus MC zich er
welkom (kunnen) voelen.

3. Nauwere samenwerking op het gebied
van extracurriculaire activiteiten
tussen de verschillende
studentenorganisaties die acteren1

binnen de muren van het Erasmus MC.
4. Er wordt gestreefd om met meerdere

studentenorganisaties enkele
gezamenlijke activiteiten te
organiseren

5. Er worden maandelijkse
overlegmomenten georganiseerd
waarbij zaken besproken worden die
leven onder de studenten. Daarnaast
wordt er elke drie maanden specifiek
aandacht geschonken aan de
onderlinge samenwerking en de
inclusiviteit.

6. Er wordt gestreefd naar een
gezamenlijke agenda waar alle

1 De studentenorganisaties zijn: Hooke, IFMA,
MFVR, STOLA, de Studentenraad en Sv Avicenna

extracurriculaire activiteiten worden
weergegeven.

7. Zowel de faculteit als de
studentenorganisaties kunnen elkaar
aanspreken op hun diversiteits- en
inclusiviteitsbeleid.

8. De faculteit waakt erop dat elke
studentenorganisatie gelijke toegang
heeft tot voorzieningen binnen het
Erasmus MC.2

2 Zie bijlage 1 informatie en afspraken en bijlage 2
voorwaarden audiovisuele ondersteuning (AVO)



[Ruimte voor handtekeningen: representanten van de opleidingen Geneeskunde, Klinische Technologie
en Nanobiologie; de studentenorganisaties; DISCO; evt. onderwijscommissie D&I]



Hier worden de verschillende studentenorganisaties besproken die actief zijn binnen de muren van
het Erasmus MC. Elke studentenorganisatie heeft zo haar eigen missie en visie. Het uitgangspunt van

dit manifest blijft echter de onderlinge samenwerking en ondersteuning.

[Er wordt beschreven welke studentenorganisaties betrokken zijn en waarvoor zij staan, beschreven in
maximaal 50 woorden. Wat beschrijft jouw organisatie het beste? Het logo van de
studentenorganisatie graag toevoegen. De organisaties worden gerangschikt op alfabetische
volgorde om geen onderscheid te maken.]

Diversiteit en Inclusie Studenten COmmissie (DISCO): de onafhankelijke commissie die
organisatorisch functioneert als onderdeel van de MFVR en die zich namens alle studenten
bezighoudt met het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid.

International Federation of Medical Students' Associations-Rotterdam (IFMSA-R):

[Tekst]

Medische Faculteits Vereniging Rotterdam (MFVR):

[Tekst]

Stichting Studenten Tropengeneeskunde en Ontwikkelingslanden (STOLA):

[Tekst]

Studentenraad (SR):

[Tekst]

Studentenvereniging Avicenna (SV Avicenna):

[Tekst]

S.V.K.T. Variscopic:

[Tekst]

S.V.N.B. HOOKE:

[Tekst]


