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Inspraak op de TU/e
door Frans Snik
Een universiteit is van oudsher niet slechts een opleidings- of
onderzoeksinstituut. Eigenlijk kun je het het best vergelijken met een
democratische samenleving in het klein met als bewoners de studenten
en medewerkers. En voor een samenleving is het van het grootste belang
dat de bewoners het naar hun zin hebben. Net als in een democratie
zijn er tal van organen die er namens de bewoners voor zorgen dat er
beleid gemaakt, uitgevoerd en gecontroleerd wordt. Op de TU/e zijn dit
de belangrijkste organen:

Verder worden ook de Opleidingsdirecteur en de Studentadviseur tot
het Faculteitsbestuur gerekend. De Opleidingsdirecteur is degene die
het studieprogramma vormgeeft en supervisie heeft over de docenten.
De Studentadviseur geeft het bestuur advies met betrekking tot
studentenzaken.
Elke faculteit heeft een Opleidingscommissie (OC) en een Faculteitsraad (FR) om het Faculteitsbestuur te adviseren met betrekking tot
respectievelijk onderwijszaken en algemene faculteitszaken. De raad
heeft tevens instemmingsrecht over bepaalde zaken en controleert het
beleid van het bestuur. In deze gremia hebben vele studenten zitting.

Het dagelijkse bestuur van de universiteit wordt gevormd door het College
van Bestuur (CvB). De Rector Magnificus (professor Rutger van Santen)
is het officiële hoofd van de universiteit. De voorzitter van het College
(Henk de Wilt) is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen
van de TU/e. Voor financiële zaken wordt hij hierin bijgestaan door Willem
te Beest. Verder wordt ook de secretaris van de universiteit (Harry
Roumen) tot het College gerekend.

Bij de komende verkiezingen kunnen de bewoners van de TU/e hun
stem uitbrengen voor de leden van de UR en de FR. De studenten
kunnen voor de UR kiezen uit twee lijsten: Groep-één en de PF. Deze
twee partijen zullen samen negen zetels delen. Voor de FR bij Natuurkunde (FRN) kun je uit zes studenten kiezen, die vijf zetels te verdelen
hebben.

Het College is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht onder
leiding van Kleisterlee (Philips). Deze wordt ingesteld door het ministerie
om het beleid van de universiteit kritisch te controleren.

In deze Koerier zullen de twee UR-fracties en de verkiesbare studenten
voor de FRN zich voorstellen. Al deze studenten willen voor jou de TU/e
een leukere plek maken. Het is dus ook zeer belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen gaan stemmen, dan krijgen deze studenten meer kans om de
studenten te vertegenwoordigen. Ook als je geen bewuste keus kan
maken, is het belangrijk dat je bewust wel gaat stemmen, want je stem
mag nooit teloor gaan!

Het college is tevens verantwoording schuldig aan de Universiteitsraad
(UR) waarvoor jaarlijks een afvaardiging van medewerkers én studenten
wordt verkozen. De raad moet goedkeuring verlenen aan ondermeer de
jaarlijkse begroting en het zogenaamde Instellingsplan waarin het beleid
van de TU/e voor vijf jaar wordt vastgelegd. De raad kan het College
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Voor het onderzoek en onderwijs is de TU/e onderverdeeld in faculteiten.
Aan het hoofd van een faculteit staat het Faculteitsbestuur (FB) onder
leiding van de Decaan. Deze laatste is eindverantwoordelijk voor
onderwijs en onderzoek binnen de faculteit en is voor het College het
aanspreekpunt van een faculteit. Het College overlegt daarom ook
veelvuldig met alle Decanen. De Directeur Bedrijfsvoering houdt zich
bezig met de financiën en andere praktische zaken binnen een faculteit.
Meestal is het derde lid van het Faculteitsbestuur zowel vice-Decaan
als Portefeuillehouder Onderzoek.
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Groep-één Universiteitsraad
Je komt Groep-één overal tegen. Wat is er nu zo interessant aan ons?
Dat wij als grootste studentenfractie vertegenwoordigd zijn in de
universiteitsraad. Dat is het orgaan dat op het hoogste niveau
medezeggenschap op de universiteit uitoefent. De universiteitsraad doet
dat door elke maand met het College van Bestuur in het openbaar te
vergaderen. Op onze site www.tue.nl/groep.een kun je verslagen en
agenda’s vinden van UR-vergaderingen.

We hebben ons afgelopen jaar bijvoorbeeld gericht op de werkomstandigheden voor studenten en de begeleiding van studenten in het
buitenland. Beide zaken bleken onder de maat te zijn. In de Universiteitsraad proberen we het College van Bestuur aan te zetten tot verbeteringen.
Op het gebied van de werkomstandigheden worden al maatregelen
genomen. Op onze website kun je de notities over deze onderwerpen
vinden.

Figuur 2: De Universiteitsraad in actie

Het is vooral belangrijk dat je je even verdiept in de verkiezingen die er
binnenkort aankomen. Pak een foldertje van PF en Groep-één, bezoek
de website (www.tue.nl/groep.een) en ga ook stemmen op 13
december! Hoe meer kiezers, hoe sterker de studenten staan in hun
onderhandelingen met het College van Bestuur!

Figuur 1: Organisatiestructuur van de TU/e

Dat wij ons inzetten voor alle studenten op de universiteit. Groep-één
heeft niet zozeer bepaalde politieke ideeën als achtergrond, alswel de
wens om voor TU/e-studenten het beste te bereiken. Om goed op de
hoogte te blijven van de wensen van studenten hebben we contacten
met studentenverenigingen, studieverenigingen, faculteitsraden, sporten cultuurverenigingen en bestaat onze achterban uit studenten van
alle opleidingen. Bovendien zijn we lid van het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO). Het ISO is een landelijke organisatie voor en door
studenten die de belangen van studenten op landelijk niveau behartigt
en rechtstreeks onderhandelt met de minister van onderwijs.
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Waarom de PF?
Op 13 december vinden de jaarlijkse verkiezingen voor de Universiteitsraad weer plaats. Met dit stukje willen we duidelijk maken wie we zijn,
wat we doen en waar we voor staan, en hopen we dat je op 13 december
je stem voor de PF laat gelden.

Wat wil de PF komend jaar?
De PF zet zich in voor een levendige en stimulerende studeer- en
werkomgeving op de universiteit. Hierbij kun je denken aan goede
werkplekken en kantines die langer open zijn, maar ook aan gemotiveerde
docenten die onderwijs van hoog niveau geven en voldoende tijd hebben
voor begeleiding van stages en afstudeerders.
Deze punten en meer staan, samen met de acties die de PF komend
jaar wil ondernemen, uitgebreid in het verkiezingsprogramma.

Wie zijn we?
De PF bestaat uit een enthousiaste groep studenten die zich inzetten
voor een goede en levendige universiteit. Momenteel zitten er vier
studenten namens de PF in de Universiteitsraad waar ze vergaderen
met het College van Bestuur. Door op een actieve en vooruitstrevende
manier met eigen initiatieven en een duidelijke visie naar voren te komen,
wil de PF invloed uitoefenen op het beleid op de universiteit. Door
onderwerpen en initiatieven aan te pakken zoals hierboven beschreven
staat, doen wij ons best de universiteit te verbeteren waar mogelijk en
nodig is.

Meer informatie
Maandelijks brengt de fractie van de PF de Nieuwsbrief PF uit, waarin
korte berichten staan over wat de PF bereikt heeft en standpunten die
we ingenomen hebben in de Universiteitsraad. Daarnaast geeft de
vereniging PF regelmatig het PF-bulletin uit, waarin objectieve en
onafhankelijk informatie staat over onderwijs- en beleidszaken op de
TU/e.

Wat heeft de PF bereikt in het afgelopen jaar?

Als je meer informatie wil kun je altijd mailen naar pf@tue.nl of
langskomen bij onze kamer in het Traverse-gebouw TR 0.21. Actuele
informatie kun je vinden op onze website: http://www.tue.nl/pf

Natuurlijk hebben er het afgelopen jaar veel onderwerpen op de agenda
gestaan, zodat het niet mogelijk is om die allemaal te noemen. Daarom
vind je hieronder een selectie van punten waar we afgelopen jaar veel
aandacht aan hebben besteed.
Het afgelopen jaar is de PF hard bezig geweest met het nieuwe
meerjarenplan, het Instellingsplan genaamd, waarin het College van
Bestuur het beleid voor de universiteit voor de komende vijf jaar
uitstippelt. Met name nu de financiële situatie op de TU/e niet optimaal
is, vinden we het belangrijk dat er doordachte en duidelijke keuzes
gemaakt worden. Hierbij moeten de primaire taken van de TU/e, onderwijs
en onderzoek, prioriteit krijgen.
Ook is veel aandacht besteed aan ARBO-zaken, het verbeteren van
werkplekken en voorkomen van RSI. Hierdoor is onder andere bereikt
dat eerstejaars studenten bij de uitreiking van laptops een informatieblad
krijgen over ARBO en RSI. Daarnaast zijn speciale RSI-workshops
ontwikkeld.
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De Faculteitsraad (FR):
Wie, Wat, Waarom?
door Walter van Dijk
Waarom doet ze dat?
De FRN vertegenwoordigt de faculteitsgemeenschap en probeert in die
rol de belangen van de studenten en personeelsleden te behartigen. Zo
heeft het FB een terugkoppeling voor haar plannen en visies en hebben
de studenten en personeelsleden, via hun vertegenwoordiging, invloed
op de besluitvorming binnen Natuurkunde. Is dit werkelijk nodig? Wij
denken van wel, want indien jullie iets verbeterd willen zien, zal er toch
iemand voor jullie belangen op moeten komen.

Wie zitten er in de Faculteitsraad?
De Faculteitsraad Natuurkunde (FRN) bestaat uit tien leden: vijf
faculteitsmedewerkers, gekozen door het personeel van de faculteit
voor een periode van twee jaar, en vijf student-leden, gekozen door de
studenten van onze faculteit (jullie dus!) met een zittingstermijn van
één jaar.
Wat doet de FRN?
Het is de taak van de FRN om het Faculteitsbestuur (FB, zie foto’s) te
adviseren en controleren. Ook dient zij bij bepaalde besluiten gehoord
te worden of moet zij instemmen met deze besluiten (begroting,
meerjarenplan en Onderwijs- en Examenregelement). Tevens bezit de
FRN de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan te dragen waarvan zij
van mening is dat deze de aandacht van het FB verdienen. Een machtig
middel hiervoor is het “initiatiefrecht”, de mogelijkheid van de FRN om
met een dwingend advies te komen over wat zij vinden dat het FB moet
doen. Het FB zelf kan natuurlijk ook onderwerpen ter sprake brengen.

Dus?
Kom donderdag 13 december je stem uitbrengen voor de verkiezingen!

Het Faculteitsbestuur:

W.J.M. de Jonge
Decaan
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FR: Afgelopen jaar

FR: Speerpunten komend jaar

door Rodolf Herfst

door de kandidaten FR 2002

Afgelopen jaar heeft de Faculteitsraad het druk gehad. Aangezien het
ARBO- en milieubeleid voorheen een lage prioriteit had, hebben we als
studentgeleding een initiatiefvoorstel ingediend. Hierin werd voorgesteld
het ARBO-beleid te verbeteren en naar aanleiding daarvan is ons
gevraagd met concrete verbeterpunten te komen.

Onderstaand treffen jullie een lijstje van punten die komend jaar in de
FR aan bod zullen komen en die wij, als studenten, belangrijk achten
voor de faculteit. Mocht je zelf nog op- of aanmerkingen hebben hierop
dan horen wij dat graag. Let wel, wij zijn er voor jullie! Als jullie problemen
hebben op tal van gebieden met betrekking tot de faculteit, laat het ons
dan weten, zodat wij dit aan kunnen kaarten bij het Faculteitsbestuur,
dat er op hun beurt iets aan kan gaan doen.

De problemen zijn geïnventariseerd, waarna er o.a. nieuwe stoelen voor
de studieruimtes in de g-vleugel zijn gekocht. Ook wordt er voor het
eerstejaars practicum een verplichte veiligheidsinstructie en RSIvoorlichting gegeven. Overigens komt er ook voorlichting voor
ouderejaars. Ook de studentenwerkplekken bij stages en afstuderen
hebben nu de aandacht gekregen van het bestuur. Tevens zoeken we
naar een goede oplossing voor het voorkomen van RSI-klachten die
kunnen ontstaan door laptopgebruik. Hierbij wordt gedacht aan een
standaard en een los toetsenbord. Aangezien dit allemaal lopende zaken
zijn willen we deze ontwikkelingen volgend jaar op de voet volgen.

Communicatie
Allereerst is het belangrijk dat de studenten weten waar ze met hun
klachten naar toe kunnen. De communicatie vanuit de verschillende
inspraakorganen en met name vanuit de raad naar haar achterban zal
moeten verbeteren. Je zult ons dan ook regelmatig zien komend jaar.
Ook de communicatie tussen Faculteitsbestuur en medewerkers naar
de studenten toe is erg belangrijk. Zo was en is een veel gehoorde
klacht dat er weinig feedback is naar de studenten als zij met een
probleem komen. Het plaatsen en het onderhouden van het informatiebord
bij de ingang is een eerste stap om dit te verbeteren.
Een ander belangrijk punt is de uitstraling van de faculteit en de studie
Technische Natuurkunde in het algemeen naar buiten. Een duidelijk beleid
met betrekking tot de PR is een must om meer studenten te werven.

Een ander belangrijk punt dat aan de orde is gekomen is de financiële
situatie van de faculteit. Deze is, zoals jullie wel zullen hebben gehoord
of gelezen, niet rooskleurig. Er zullen daarom volgend jaar maatregelen
moeten worden getroffen om tekorten tegen te gaan. Hierbij is het
belangrijk dat ook de studenten over dit onderwerp meepraten, zodat er
voldoende aandacht aan de invloed op het onderwijs van zulke
maatregelen wordt geschonken.

Onderwijs
De invulling van het onderwijs wordt gedaan door de Opleidings
Commissie Natuurkunde (OCN). Het onderwijsbeleid in het algemeen
en bijvoorbeeld met betrekking tot de docenten is echter wel een
aandachtspunt voor de Faculteitsraad.
De belangrijkste punten met betrekking tot het onderwijsprogramma is
de invulling van de Masterfase komend jaar. Het is de bedoeling de
invulling hiervan op de voet te volgen en duidelijkheid te verkrijgen over
de structuur en aanpak. Een puntje waaraan gedacht moet worden is
bijvoorbeeld het feit dat er zeer waarschijnlijk in het Engels les gegeven
gaat worden en hoe docenten hierop zullen inspelen. Is het bijvoorbeeld
voor docenten mogelijk om een cursus te volgen als zij hieraan behoefte
hebben?
Daarnaast gaat het niet alleen om de concrete invulling van deze fase
op dit moment maar ook wat de invulling van de Bachelors- en
Mastersfase op lange termijn zal betekenen voor het onderwijs. De

Uiteraard hebben we vorig jaar nog meer zaken besproken, maar deze
twee zijn denk ik de belangrijkste onderwerpen, die bovendien een directe
invloed hebben op de studenten. Om serieus te worden genomen door
het Faculteitsbestuur is het natuurlijk nodig dat wij door voldoende mensen
worden gesteund. Daarom is het belangrijk dat jullie komen stemmen
op 13 december.
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Bachelors/Masters-operatie moet een aanzet geven tot een reflectie op
het totale curriculum. De bepaling van een onderwijsfilosofie en -visie is
zeker gewenst.
Verder is het belangrijk dat docenten en begeleiders hun didactische
vaardigheden op peil houden en zich betrokken voelen bij de opleiding
en de faculteit.

Rest ons jullie nog tot één ding aan te sporen:

Kom stemmen donderdag 13 december en
zorg dat ook daarna jouw stem gehoord
wordt!

Financiën
Vanwege de op handen zijnde herstructurering van de faculteit zal wellicht
een aantal capaciteitsgroepen elders ondergebracht worden of zelfs
helemaal verdwijnen. Natuurlijk dient de ruime mogelijkheid aan stageen afstudeerplaatsen hier niet onder te leiden. Ook is het de vraag of
het aantal keuzevakken hetzelfde zal blijven en er dus genoeg keuze
zal zijn voor de student om naast zijn specialisatie uit een breed spectrum
aan vakken te kunnen kiezen.
Een ander onderwerp dat aan bod gaat komen is hoe de faculteit
uiteindelijk het financiële tekort terug wil dringen. Heel belangrijk is hierbij
wat daar de weerslag van is op het niveau en de kwaliteit van het
onderwijs en onderzoek. Dit dient namelijk gewaarborgd te worden.
Faciliteiten
Inmiddels is door studenten een aanzet gegeven tot de “opleuking” van
N-laag door middel van het schilderen van de muren en ophangen van
spotjes in een deel van de a-gang. Aangezien het nog niet zeker is wat
er met N-laag gaat gebeuren en er een periode van minstens drie jaar
voorbij zal gaan totdat er werkelijk iets gebeurt, is het de moeite waard
het aangenamer maken van onze faculteit voort te zetten.
Afgelopen jaar is een begin gemaakt met het verbeteren van de
werkplekken voor studenten. Zo zijn er op verschillende plaatsen nieuwe
tafels en bureaustoelen gekomen en is er voor de eerstejaars een
voorlichting over RSI, ARBO en veiligheid geweest. Komend jaar zal
in de gaten gehouden worden dat juist de voorlichting gecontinueerd
wordt (er dient ook een informatiebijeenkomst te komen voor de
ouderejaars). Tevens moet gecontroleerd worden in welke mate
capaciteitsgroepen aandacht besteden aan het inlichten van stagiaires
en afstudeerders met betrekking tot de veiligheid in de groep (denk
bijvoorbeeld aan het gebruik van gevaarlijke stoffen, maar ook het
voorkomen van RSI).
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Opleidingscommissie
Natuurkunde (OCN)
door Tanja Briels
Wat doet deOpleidingscommissie Natuurkunde (OCN) en hoe word je
lid?
Volgens de opleidingsgids van de faculteit Natuurkunde zijn de taken
van de OC de volgende:
“De OC heeft tot taak om, desgevraagd of uit eigen beweging, advies
uit te brengen aan het faculteitsbestuur en de opleidingsdirecteur over
alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de faculteit. Dit
advies omvat onder andere de onderwijs- en examenregeling. Verder
beoordeelt de OC jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en
examenregeling. De OC wordt samengesteld uit docenten en studenten,
waarbij de helft van de leden voortkomt uit de aan de faculteit
ingeschreven studenten.”
In normaal Nederlands staat hier dus dat de OC zich bezighoudt met
het (verplichte) vakkenpakket van de student zoals het bespreken van
de ingevulde enqûetes over vakken, de aansluiting VWO-WO, de inhoud
en het niveau van bepaalde vakken, de onderwijsvisitatie, het onderwijsen examenreglement, het invullen en nadenken over de Bachelor-Masterstructuur en nog veel meer algemene onderwijszaken.

De OC-studentengeleding: v.l.n.r. Tanja,
Wiebe, Alexander en (draadfiguurtje)
Remco

Zoals gezegd bestaat de helft van de OC uit studenten, die allemaal
een vergoeding krijgen voor het werk dat ze doen. Om lid te worden van
de OC moet je via een sollicitatiegesprek aangenomen worden. Deze
gesprekken worden altijd in oktober gehouden en zijn dus pas geleden
geweest.
De nieuwe studentgeleding van 2001-2002 (zie de foto) bestaat uit Tanja
Briels, Alexander Tamminga, Wiebe Wagemans en Remco Woen, dus
als je vragen hebt of klachten over het onderwijs, kom dan naar ons
toe!
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STOOR
door Rody Brinkhof
Tijdens het vorige collegejaar kwam er vanuit de studentengeledingen
de nodige kritiek op het concept studenteninspraak en dan met name
op de rol die STOOR daarin speelde of zou moeten spelen. Tijdens een
Overkoepelend Studenten Overleg (OSO) is daarom een commissie
opgericht, die heeft onderzocht wat er zou moeten verbeteren en hoe
dat dan geïmplementeerd diende te worden op onze faculteit.

ik geneigd te zeggen) en is de eerste taak de laatste tijd erg op de
voorgrond getreden, maar vergeet niet dat STOOR ook de P- en PPraad coördineert, de PP-info en PP-info+ middagen verzorgt, de STOORonderwijsprijs uitreikt en nog veel meer doet.
Een andere hele belangrijke taak, die veel mensen waarschijnlijk niet
kennen, is bijvoorbeeld de loketfunctie die STOOR de komende jaren
nog beter hoopt te vervullen. Als je een klacht hebt over het één of
ander en dat hoeft niet per se gerelateerd te zijn aan alleen de faculteit
Technische Natuurkunde, dan kun je altijd bij STOOR terecht. Het blijkt
namelijk dat veel mensen niet weten met welke klacht ze waar terecht
kunnen. De grote hoeveelheid raden en commissies schept blijkbaar
veel verwarring bij de student. Ook daarom is STOOR in het leven
geroepen. Al tijdens de intro maken de eerstejaars kennis met STOOR
en het is dan voor hen van het begin af aan duidelijk bij wie ze terecht
kunnen met problemen. Mocht iemand met een gegronde klacht of
probleem komen, dan zullen de STOOR-medewerkers deze zo adequaat
mogelijk afhandelen.

Het belangrijkste dat uit het resulterende rapport naar voren kwam, was
dat er nogal wat schortte aan het concept communicatie. Enerzijds
verliep de communicatie tussen de studenten in de verschillende
commissies erg stroef, waardoor niet iedereen op de hoogte was van
alles wat er speelde op de faculteit. Dit leidde tijdens het vorige jaar af
en toe tot eindeloze discussies op het OSO die voorkomen hadden
kunnen worden als iedereen van tevoren duidelijk had geweten hoe de
vork in de steel zat. Iedereen begrijpt dat dit de effectiviteit van zo’n
vergadering natuurlijk niet ten goede komt.
Anderzijds ontbrak het grotendeels aan communicatie naar de student
Technische Natuurkunde toe. Er stond weliswaar regelmatig een stukje
in de Koerier en gedurende dat jaar werd er een mailinglist opgesteld,
waarover regelmatig nieuwtjes zouden worden verspreid, maar als echt
informatief werd dit niet beschouwd.

Mocht je na het lezen van dit stukje nog vragen hebben, dan kun je
altijd terecht in Ng 0.04, de STOOR-kamer. Wij zullen je zo goed mogelijk
helpen.
Tenslotte wil ik de STOOR-website en het e-mailadres niet onvermeld
laten: http://www.phys.tue.nl/STOOR en stoor@tue.nl. Ook hier kun je
terecht voor de nodige informatie.

De aanbeveling die uiteindelijk uit dit rapport op dit gebied naar voren is
gekomen, is dat STOOR gaat zorgdragen voor het coördineren van de
genoemde communicatie. Enerzijds zullen wij derhalve op de hoogte
blijven van wat er speelt binnen alle organen om zo op liefst alle vragen
een antwoord te hebben. Anderzijds zullen wij de student zo goed mogelijk
op de hoogte houden van wat er speelt op de faculteit. Hiertoe is onlangs
een publicatiebord gemaakt, dat zich op de begane grond in de f-vleugel
van N-laag bevindt. Hierop zal STOOR regelmatig informatie hangen
over zaken die op dat moment actueel zijn. Verder zal getracht worden
om periodiek een soort pamflet uit te brengen waarin alle actuele zaken
kort worden uitgelegd.
STOOR is echter veel meer dan een communicatief medium en ook
veel meer dan slechts een tentamenbundelbouwer. Natuurlijk is dat
laatste juist die functie waar veel mensen ons van kennen (helaas, ben
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P-raad en PP-raad
door Rody Brinkhof
Je volgt je colleges, je doet je stinkende best, maar met de beste wil
van de wereld kun je nog steeds niet begrijpen wat de docent nu aan
het uitleggen is en in het dictaat durf je al niet verder meer dan hoofdstuk
1 te lezen. Toch zul je ooit het tentamen moeten doen om die broodnodige
studiepunten te vergaren. Hoe moet je dan verder?

De mensen die in de P-raad of PP-raad zitten hebben echter nog een
belangrijke taak: omdat zij regelmatig contact hebben met STOOR (de
coördinator van alles wat er aan onderwijs en daaraan gerelateerde zaken
op de faculteit speelt), kunnen zij heel goed de mening van hun
generatiegenoten vertegenwoordigen naar het OSO toe. Zodoende zijn
de eerste-, tweede- en derdejaars gewaarborgd van het vertegenwoordigen van hun mening.

Zo dachten een aantal jaren geleden ook al een aantal studenten en in
samenwerking met STOOR en de faculteit zijn toen de P-raad en PPraad in het leven geroepen. In feite doen beide organen hetzelfde. Het
enige verschil is de achterban: de P-raad doet voor eerstejaars wat de
PP-raad voor tweede- en derdejaars doet.

Ik wil besluiten met de namen van degenen die momenteel zitting hebben
in beide organen:
P-raad: Michiel Boere, Bram van Gessel, Roeland Huijink, Merlijn Jakobs,
Dennis van der Kaap, Jochem Nietsch en Ineke Wijnheijmer.

“Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Maar wat doet die P(P)-raad dan?”
hoor ik je al denken. Eigenlijk zijn de taken van de P-raad en de PPraad heel simpel. De belangrijkste en bekendste taak is wel het ventileren
van hun mening en die van hun generatiegenoten naar de docenten en
de instructeurs toe over colleges en instructies. Dit alles heeft tot doel
deze te verbeteren: niet alleen voor henzelf, maar ook voor de generaties
na hen.

PP-raad: Folkert Deenik, Ruud Wijtvliet, Erwin Rossen, Rik van Bijnen,
Johan Mentink, Jaco van den Berg, Xander Janssen en Paul.

Twee keer per trimester is er een raadsvergadering, waar de meeste
docenten en instructeurs van dat trimester aanwezig zijn. Meestal vindt
zo’n vergadering plaats tijdens de middagpauze op dinsdag. Tijdens
deze vergadering wordt dan per vak doorgesproken wat de struikelpunten
zijn voor de studenten, wat duidelijker moet worden uitgelegd of wat er
juist erg goed gaat. Vlak na een tentamenperiode worden bovendien de
gemaakte tentamens geëvalueerd: voldeden ze aan de verwachting,
waren ze veel te moeilijk of juist veel te makkelijk?
Zo’n vergadering blijkt dé mogelijkheid bij uitstek te zijn om dit soort
dingen te bespreken. Ook de docenten en instructeurs ervaren ze als
erg nuttig. Het is gebleken dat er inderdaad wat wordt gedaan met de
opmerkingen tijdens zo’n vergadering. Als voorbeeld wil ik hier het vak
Mechanica 1 aanhalen: een aantal jaren geleden klaagde iedereen steen
en been over de didactische kwaliteiten van dhr. Botman, maar na een
aantal P-raadvergaderingen blijkt het college een stuk leuker en vooral
beter gegeven te worden. Als er niet zoiets als een P-raad had bestaan,
was dit waarschijnlijk nooit bereikt.
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Kandidaten faculteitsraad
1

2

Bas Kniknie
vijfdejaars student

4

Menno van den
Donker
zesdejaars student

Frans Snik
vijfdejaars student

3

Joris de Groot
vijfdejaars student

5

6

Walter van Dijk
vierdejaars student

Rodolf Herfst
vierdejaars student

KOM ALLEMAAL
STEMMEN OP 13
DECEMBER
Stembureau in de kleine vergaderzaal,
Na 1.56, tegenover de kantine
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