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ACTIVITEITEN

REDACTIONEEL

Redactioneel

IN PERSPECTIEF GEZIEN
door Inge van Donkelaar

ACTIVITEITEN

REDACTIONEEL

door Paul van Meel

Momentje....
IN PERSPECTIEF
GEZIEN

innenkort is het weer tijd voor de jaarlijkse verkiezingen van de Universiteitsraad en de Faculteitsraad. Op
Donderdag 4 december kunt u allen weer stemmen
op de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld
voor deze inspraakorganen.

B

D

Om voor niet ingewijden de keuze een beetje gemakkelijker
te maken verschijnt zoals elk jaar ook dit jaar de verkiezingskoerier. U zult hierin onder andere de standpunten vinden van
de beide Universiteitsraad-partijen, Groep-Eén en PF.
Verder zullen de kandidaten voor de Faculteitsraad hun
standpunten en richtlijnen onthullen en uitleggen wat de
Faculteitsraad nu precies doet.
Daarnaast zullen onder het kopje Onderwijs ter informatie
STOOR en de Opleidingscommissie Natuurkunde (OCN)
hun taken toelichten.

De personen in deze raden zijn vertegenwoordigers van “het
volk” op de TU/e, de studenten en de medewerkers, jij en ik.
Door je stem uit te brengen zorg je ervoor dat deze vertegenwoordigers ons ook écht vertegenwoordigen. Ook als je niet
precies weet op wie je zou moeten stemmen is het toch belangrijk om te gaan stemmen. Iedere stem betekent namelijk meer
steun voor de kandidaten. Daardoor hebben ze meer invloed
op de besluitvorming en kunnen ze zich hard maken voor de
mening van student en medewerker.

Het is belangrijk dat je jouw mening laat horen zodat het
onderwijs op de TU/e zo veel mogelijk aan zal sluiten bij de
wensen van de studenten. Dus ga allemaal stemmen op 4 december en denk er even goed over na!

e verkiezingen! Het is weer zover. De leden van de
Universiteits- en Faculteitsraad worden 4 december
gekozen….door JOU! Eigenlijk hoef ik niet meer uit
te leggen waarom je moet komen stemmen maar dat
doe ik toch.

Om je te helpen bij het kiezen van een partij of kandidaat is
er deze speciale verkiezingskoerier. Hierin kun je lezen hoe de
structuur van de verschillende organen die bij de besluitvorming betrokken zijn in elkaar zit. Ook stellen de partijen en
kandidaten zichzelf voor om je te helpen een bewuste keuze te
maken.
Veel plezier met lezen en laat je stem niet verloren gaan!
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Faculteitsbestuur
Algemeen

Verkiezingen
Categorie

Verkiezingen
door: Alex Versteegh

H

et zal je vast niet zijn ontgaan:
op donderdag 4 december zijn
er verkiezingen op de TU/e!
Je hebt als het goed is een
oproepformulier in de bus gehad waarop
staat dat je het recht hebt om te stemmen
op de kandidaten voor de Faculteits- en
Universiteitsraad. Het recht heb je, en de
morele plicht eigenlijk ook. Maar van dat
laatste zullen anderen in deze verkiezings
koerier je moeten overtuigen...

In het plaatje vind je een schematische
voorstelling van de organisatie van de
TU/e. Het College van Bestuur (CvB)
vormt het bestuur van de TU/e. Het
bestaat uit drie leden: de voorzitter (dhr.
Lundqvist), de rector magniﬁcus (dhr.
Van Santen) en een derde lid, belast met
o.a. de ﬁnanciën (dhr. Amman).
Het CvB wordt gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht en
door de Universiteitsraad. De Raad van

Categorie
Verkiezingen

aantal onderwerpen instemmingsrecht
en mag ze ook zelf met initiatiefvoorstellen komen. De Universiteitsraad
heeft achttien leden: negen studenten
en negen personeelsleden. De studentleden worden ieder jaar gekozen door
de studenten van de TU/e, de personeelsleden eens per twee jaar door de
perso-neelsleden. Dit jaar vinden zowel
de verkiezingen voor de studentleden als
de personeelsleden plaats en de kandidaten die verkozen worden nemen vanaf
1 januari 2004 plaats in de Universiteitsraad. De studenten in de Universiteitsraad zijn traditiegetrouw verdeeld
in twee fracties, de PF en Groep-één.
Vooral tijdens verkiezingstijd laten deze
fracties veel van zich horen en zullen ze
proberen om jou stem te winnen.
Terug naar het overzicht. Onder het
CvB staan alle faculteiten, het Stan
Ackermans Instituut voor postdoctorale ontwerpopleidingen en de overige
algemene diensten. De diensten worden
op hun beurt weer gecontroleerd door
de dienstraad, waarop ik verder niet in
zal gaan.

Eén reden om niet te gaan stemmen zou
kunnen zijn, dat je geen idee hebt op wie
en waarvoor je stemt. Om dat bezwaar
uit de weg te helpen zal ik in dit stukje
kort iets vertellen over de organisatie van
de TU/e en onze faculteit. Daarbij zal ik
in het bijzonder ingaan op de rol van de
Universiteits- en Faculteitsraad daarin.
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Toezicht is aangesteld door het ministerie
van OC&W en zij adviseert over het
langetermijnbeleid van de TU/e.
De Universiteitsraad heeft het recht om
van alle besluiten van het CvB op de
hoogte te blijven en hier advies over te
geven. Verder heeft de Raad over een

In het Bestuurlijk Overleg (BO) kunnen
alle decanen van de faculteiten met het
CvB overleggen over het beleid. Min
of meer parallel hieraan is er nog het
Studenten Advies Orgaan (SAO). Het
SAO brengt advies uit aan het College
van Bestuur. Dit kan betrekking hebben op zowel onderwijs- als studen-
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Algemeen
Faculteitsbestuur
Algemeen
tenbeleid. Daarnaast dient het SAO als
overlegmogelijkheid tussen de studenten
en het CvB. Elke opleiding levert een
student-vertegenwoordiger in het SAO.
In ons geval is dit een medewerker van
STOOR.
De faculteiten hebben een vergelijkbare
organisatiestructuur als de TU/e als geheel. Er is een faculteitsbestuur, bij Natuurkunde bestaand uit de decaan (Wim
de Jonge), de directeur bedrijfsvoering
(Eugène Bernard), de vice-decaan belast
met onderzoek (Marnix van der Wiel)
en een student met een adviserende stem
(Alex Versteegh).
De opleiding Technische Natuurkunde
is ook de verantwoordelijkheid van het
Faculteitsbestuur, maar in de praktijk is
de opleidingsdirecteur (Fons de Waele)
verantwoordelijk.
Het Faculteitsbestuur wordt gecontroleerd door de Faculteitsraad. De Faculteitsraad bestaat uit vijf studenten en
vijf personeelsleden. Ze hebben het recht
om het Faculteitsbestuur te adviseren en
over sommige onderwerpen hebben ze
instemmingsrecht. Door een kritische
houding kunnen ze ervoor zorgen dat
alle belangen, dus ook die van studenten,
behartigd worden. De studenten in de
Faculteitsraad worden ieder jaar verkozen.
Op 4 december kun je dus ook op hen
stemmen.
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Stemmen Stemmen

Links:
www.tue.nl/verkiezingen
• Uitslagen en informatie over de verkiezingen
www.phys.tue.nl/onderwijs
• O.a. meer informatie over de organisatie van de faculteit en de verschillende
inspraakorganen.

www.tue.nl/groep.een
• Groep-één – Studentenfractie in de
Universiteitsraad.
www.tue.nl/pf
• PF (Progressieve Fractie) – Studentenfractie in de Universiteitsraad.

Stemmen Stemmen
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www.tue.nl/internediensten/bestuur
.html
• Meer informatie over de organisatie van
de hele universiteit.

Setmmen Stemmen
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Hopelijk heeft dit stukje je een beetje
beter beeld gegeven van de structuur van
onze faculteit en de universiteit. Voor wie
meer wil weten staan er nog een aantal
interessante links onder dit stukje. Tenslotte nog een tip: vergeet op 4 december
niet je oproepformulier en collegekaart
mee te nemen, deze kun je nodig hebben.
Ga dus allemaal stemmen en kijk vanaf 8
december op internet voor de uitslag!

Faculteitsbestuur
Algemeen

ie
rk

Tenslotte zijn er ook nog twee overlegorganen tussen studenten en docenten,
namelijk de P-raad, waarin de vakken
van het eerste jaar besproken worden en
de PP-raad, waarin de vakken van het
tweede en derde jaar besproken worden.

Categorie
Verkiezingen

Ve

De Faculteitsraad draagt op haar beurt
het student-lid van het faculteitsbestuur
en de student-leden van de opleidingscommissie voor. De opleidingscommissie
controleert en adviseert het Faculteitsbestuur over de opleiding. De opleidingscommissie bestaat uit studenten
en medewerkers. Onderwerpen die aan
de orde komen zijn bijvoorbeeld de invul-ling van het verplichte programma,
het aanbod van keuzevakken, het onderwijs- en examenreglement (OER) en de
nieuwe Bachelor-Master structuur.

Verkiezingen
Categorie

4 December

Faculteitsbestuur
Algemeen
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Universiteitsraad
STEM.PF

D

e fractie PF is één van de twee
studentenfracties uit de Universiteitsraad van de TU/e. De
naam PF is afkomstig van Progressieve Fractie, maar de PF is meer dan
een fractie. De PF
is een vereniging die bestaat uit ongeveer
35 actieve studenten van verschillende
faculteiten die allemaal meedenken over
het beleid op de TU/e.
Door vanuit een duidelijke visie op een
actieve en vooruitstrevende manier met
eigen initiatieven te komen, doet de PF
haar best de universiteit waar mogelijk te
verbeteren.

Programmapunten
Voor het komende jaar heeft de PF vier
speerpunten gekozen: de levendigheid
van de campus, ICT en onderwijs, studenteninspraak en de toekomst van het
onderwijs.
Komend jaar zal de PF zich ervoor
inzetten, dat er concrete maatregelen
genomen worden om de levendigheid
van de campus te vergroten. Daarbij
willen we in ieder geval een grand café
waar je ook een warme maaltijd kunt
krijgen (uiteraard met studentvriendelijke prijzen) en studentenhuisvesting op
het universiteitsterrein. Verder vraagt
een levendige campus er natuurlijk om,
dat er volop (culturele) activiteiten op
de campus georganiseerd worden, zowel
overdag als ’s avonds.
8
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De PF zal concrete aanbevelingen doen
om ICT beter te integreren in het onderwijs en meer bij te laten dragen aan betere informatievoorziening en dienstverlening voor (aankomende) studenten.
De mogelijkheden van ICT moeten het
studeren nog beter gaan ondersteunen.
Hoe kunnen we de huidige infrastructuur verbeteren en waar zitten studenten
en medewerkers om te springen?
De PF roept 2004 uit tot het jaar van
de studenteninspraak en zal in het kader
daarvan activiteiten ontwikkelen om
meer bekendheid te geven aan inspraakmogelijkheden en de betrokkenheid van
studenten bij het beleid van de universiteit te vergroten. Studenten moeten in
ieder geval meer betrokken worden bij
de ontwikkeling van grote plannen voor
het onderwijs van de TU/e in de komende jaren, zoals ﬂexibilisering van de
bacheloropleidingen (o.a. major-minor),
nieuwe (interfacultaire) masteropleidingen en de afstemming en samenwerking
tussen de drie TU’s.
Veel van de nu levende ideeën voor
onderwijsvernieuwing zijn in principe
goede ideeën. Het is echter sterk afhankelijk van de uitwerking van die ideeën
of ze werkelijk tot meer ﬂexibiliteit en
echte keuzevrijheid voor studenten zullen leiden. Daarbij is het zorgelijk, dat
studenten daar niet of nauwelijks bij
betrokken worden en dat een eenduidige
visie op de toekomst van de opleidingen
nog ontbreekt. De PF zal werken aan een
samenhangende visie op de toekomst van

PF

het opleidingenaanbod van de TU/e.
Natuurlijk zal de PF ook dit jaar naast
de vier speerpunten veel aandacht blijven
besteden aan andere onderwerpen die
wij belangrijk vinden, zoals onderwijskwaliteit, arbeidsomstandigheden, BaMa,
internationalisering en de maatschappelijke taak van de universiteit.
Werkwijze
De fractie maakt deel uit van de vereniging PF, die bestaat uit studenten die
zich op verschillende manieren inzetten
om bij te dragen aan het beleid van de
TU/e en dat waar mogelijk te verbeteren.
Elke week komt de vereniging bij elkaar
tijdens het PF-overleg. Interessante,
nieuwe en leuke onderwerpen komen
aan de orde en als we denken dat hier
aanleiding voor is, wordt een werkgroep
opgericht. Een kleinere groep werkt het
onderwerp dan dieper uit.

Verkiezingskoerier, jaargang 44 (2003)

Universiteitsraad
Om studenten en medewerkers zo goed
mogelijk te informeren brengt de fractie
een maandelijkse nieuwsbrief uit, waarin
ze haar visie geeft op actuele onderwerpen die spelen in de Universiteitsraad.
Sinds dit jaar wordt deze nieuwsbrief niet
alleen in papieren maar ook in digitale
vorm verspreid. Deze informatie kan
studenten en medewerkers helpen bij het
vormen van een mening over het beleid
van de universiteit. Verder is er uiteraard
de website www.tue.nl/PF. Via die site
kun je je ook abonneren op de digitale
nieuwsbrief.
Natuurlijk is het voor ons essentieel om
te weten wat studenten en medewerkers
wensen en denken. In de eerste plaats
proberen we op de hoogte te blijven door
zo veel mogelijk studenten van verschillende opleidingen actief te krijgen in de
vereniging. Maar ook door middel van
het houden van enquêtes, het organiseren
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Universiteitsraad
van discussiebijeenkomsten en ideeëndagen en het aﬂeggen van werkbezoekjes
houden we een goed contact.
Naast het wekelijkse open overleg van
de vereniging PF zelf, nemen PF’ers
deel aan het Arbo en Milieu Platform
van de TU/e, het koepeloverleg van
de Eindhovense studentenorganisaties
en facultaire studentenoverleggen. Via
het Landelijk Overleg Fracties (LOF)
worden contacten onderhouden met collega’s van andere universiteiten. Het LOF
werkt nauw samen met de Landelijke
Studenten Vakbond (LSVb).
Verkiezingen 4 december
2003
Afgelopen jaar hebben een aantal actieve
en betrokken studenten elkaar weer
weten te vinden binnen de PF om samen
te werken aan een betere TU/e met als
invalshoek onderwijs en
studentenzaken. Dat is zeker niet zonder
resultaat gebleven. Binnen en buiten de
Universiteitsraad zijn belangrijke onderwerpen aan de orde gesteld en discussies
gestart. In werkgroepen zijn onderwerpen uitgediept en voorstellen voor beter
beleid ontwikkeld.
Ook komend jaar zijn een aantal studenten bereid zich (weer) in te zetten voor
een goede en leuke universiteit. Goed
TU/e-beleid kan immers niet zonder de
inbreng van studenten. Helaas zien
bestuurders dat nog al te vaak over het
hoofd en zullen de PF’ers ongetwijfeld
tegen muren aan gaan lopen bij het na10

PF

streven van hun doelen. Met samenwerking en enthousiasme is er echter vaak wel
over zulke muren heen te klimmen en
soms zijn ze zelfs omver te werpen. Jouw
stem zou daarbij een grote steun in de
rug zijn. We hopen dan ook, dat je op
donderdag 4 december kiest voor actieve,
vooruitstrevende en initiatiefrijke medezeggenschap.
Neem voor meer informatie gerust contact op met de PF:
PF-kamer: Traverse 0.21
Telefoon: (040 – 247) 4221
E-mail: PF@tue.nl
Internet: www.tue.nl/PF

Groep-een

Universiteitsraad

Groep-één

G

roep-één is de grootste studentenfractie binnen de Universiteitsraad (UR), die de
studentenbelangen op de TU/e
behartigt. Momenteel houden
zes studenten-raadsleden zich bezig met
taken voor de Universiteitsraad. Dit
heeft als voordeel dat het inzicht in de
uiteenlopende onderwerpen die in de
UR behandeld worden, groter is, en dat
daardoor de belangen van de student optimaal behartigd kunnen worden.
De werkwijze van Groep-één kenmerkt
zich het meest door een pragmatische
manier van aanpak van de politieke
onderwerpen, die op de TU/e spelen.
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Deze onderwerpen zijn natuurlijk de
items van de bestuurlijke agenda van
het College van Bestuur, aangevuld met
actuele, door Groep-één gesignaleerde
problemen op de TU/e en alle punten uit
het verkiezingsprogramma.
Concreet kunnen de punten waar Groepéén aan werkt onderverdeeld worden in
twee delen: praktische zaken en strategische beleidspunten van de TU/e. Op
het gebied van praktische zaken heeft
Groep-één afgelopen jaar onder andere
gezorgd voor verruimde openstelling van
De Hal gedurende tentamenperiodes,
nieuw meubilair voor tentamenzalen
en uitbreiding van het aantal cursussen
technisch Engels en technisch Spaans.
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Op het gebied van strategische beleidspunten kiest Groep-één de kant van
de student; onderwijs moet zo ﬂexibel
mogelijk worden ingericht en gevolgd
kunnen worden om studenten de ruimte
te geven andere activiteiten te ontplooien
en studenten zelf keuzes te laten maken
in het kader van academische vrijheid.
De 6 studenten-raadsleden zijn echter
niet de enige leden die actief zijn bij
Groep-één. Naast de raadsleden heeft de
fractie ook een achterban. In deze achterban zitten vertegenwoordigers van de
verschillende faculteiten en studie-, studenten-, cultuur- en sportverenigingen.
Daarnaast houden we zoveel mogelijk
contact met studentenoverleggen op de
verschillende faculteiten. Groep-één is
tevens aangesloten bij de landelijke politieke studentenorganisatie ISO (Interstedelijk Studenten Overleg).
Een veel gehoord punt van kritiek is
dat er weinig zichtbaar is van wat de
Universiteitsraad doet en wat zij bereikt. Hiervoor heb je kunnen lezen dat
de punten waar Groep-één aan werkt
onder te verdelen zijn in praktische
punten en strategische beleidspunten.
Wat er wordt bereikt op het gebied van
praktische punten is makkelijk te achterhalen en bekend te maken. Voor invloed
op strategisch beleid is dat veelal veel
moeilijker en nauwelijks te controleren.
Toch zou het beleid, zonder invloed van
studenten in de Universiteitsraad, er een
12

Groep-een

Algemeen

stuk minder student-vriendelijk uitzien. Goede voorbeelden hiervan zijn de
drempelloze overgang van Bachelor naar
Master en randvoorwaarden die volgens
ons gesteld moeten worden aan een eventuele universiteitsbrede invoering van
studievoortgangscontracten zoals momenteel reeds ingevoerd bij de faculteit
TM. Studenten binnen de Universiteitsraad zorgden ervoor dat de stem van de
student mee werd genomen binnen het
beleid van het College van Bestuur!

Universiteitsraad

?

Op donderdag 4 december vinden dus de
verkiezingen plaats voor Universiteits- en
Faculteitsraad. Om een duidelijke stem
te kunnen hebben richting het CvB is
het van groot belang dat we voldoende
studenten hebben die achter ons staan.
Zorg dus ook dat we volgend jaar weer
optimaal het belang van de student kunnen vertegenwoordigen en breng op 4
december je stem uit!
Voor ons verkiezingsprogramma en
kieslijst kun je kijken op onze website
(www.tue.nl/groep.een) of een hardcopy
vragen. Mocht je nog vragen hebben
over ons werk, ideeën hebben waar we
ons mee bezig zouden moeten houden of
geïnteresseerd zijn in het raadswerk, stuur
dan een e-mail naar groep.een@tue.nl of
loop een keertje binnen in Traverse 0.22.
Ook kun je ons natuurlijk aanspreken in
de verkiezingsweek of op een ander moment.

Verkiezingen Universiteitsraad 4 December

Verkiezingskoerier, jaargang 44 (2003)
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Faculteitsraad

Afgelopen jaar

Faculteitsraad

Beschrijving FR

FRN: Afgelopen jaar

door: Dirk Hoving

door: Dirk Hoving

W

ie zitten er in de faculteitsraad?

De Faculteitsraad Natuurkunde (FRN) bestaat uit tien leden; vijf
faculteitsmedewerkers, gekozen door het
personeel voor een periode van twee jaar,
en vijf student-leden, gekozen door de
studenten van onze faculteit met een zittingstermijn van één jaar.

Wat doet de FRN?
Het is de taak van de FRN om het
Faculteitsbestuur (FB) te adviseren en
te controleren. Het is misschien ietwat
overdreven om te zeggen, dat de FRN
de tweede kamer van het kabinet (FB)
is, maar technisch gezien komt het hier
wel op neer. De raad heeft als taak de
algemene gang van zaken in de faculteit
kritisch te volgen en kan het Faculteitsbestuur voorstellen doen en standpunten
kenbaar maken. Voor bepaalde beslissingen heeft het FB toestemming van de
faculteitsraad nodig (bijv. voor reorganisaties binnen de faculteit en goedkeuring
van onderwijs- en examenregelingen).
Verder heeft de faculteitsraad initiatiefrecht. Met dit recht kan de FRN plannen aandragen, waar het FB iets mee
moet doen (of het FB moet met een
eigen tegenplan komen). Ook wordt de
faculteitsraad gehoord bij bijvoorbeeld
14

Algemeen

het benoemen van een vice-decaan of
decaan. De Faculteitsraad heeft inzage in
facultaire stukken en post.
Waarom is er een FRN?
De Faculteitsraad is een wettelijk
verplicht orgaan. Zij vertegenwoordigt
de faculteitsgemeenschap en probeert
in die rol de belangen van de studenten
en personeelsleden te behartigen. Zo
krijgt het FB een terugkoppeling voor
haar plannen en visies en hebben de
studenten en personeelsleden, via hun
vertegenwoordiging, invloed op de besluitvorming binnen de Faculteit Technische Natuurkunde.

A

fgelopen jaar heeft de discussie
over de invoering van de BaMa
een grote rol gespeeld binnen
de faculteitsraad. Er is veel besproken over de invoering van de UFO,
de begroting, PR en promotie, RSI-preventie, intensivering van contact met studenten, het sectorplan over wetenschap
en technologie en onderwijs- en examenregelingen en het keuzeprogramma.

Steun ons en kom 4 december
stemmen!

Vijf van de kandidaten voor de FRN.

BaMa
De Faculteit Technische Natuurkunde
heeft zelf een voorstel gedaan voor de
BaMa met het zogenaamde palet-model.
Dit model vond echter geen steun bij
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andere faculteiten. Daarom is er gekozen
voor het associatiemodel. Dit houdt in
dat de hoofdstudie 80% van je programma bepaalt en 20% kan worden ingevuld
met een minor van een andere studie.
UFO
Dit is een nieuw systeem waarin salarissen per functie worden gedeﬁnieerd. Voor
studenten heeft dit geen consequenties.
Begroting
De begroting van de Faculteit Technische Natuurkunde ziet er goed uit.
Het lijkt er op dat de
faculteit de komende jaren
met weinig tekorten zal
kampen.
RSI-preventie
Er is een plan van aanpak
geschreven inzake RSI-preventie. Werkplekken voor
studenten en medewerkers worden in 2004/2005
aangepast. Financieel is het
niet haalbaar dit eerder te
doen.
Intensivering van contact met
studenten
Dit jaar is er een nieuwsbrief geïnitieerd
die studenten regelmatig op de hoogte
15

Faculteitsraad
houdt van ontwikkelingen binnen de
faculteit. Verder wordt er op het informatiebord bij STOOR en bij de ingang
van de faculteit informatie opgehangen
over de discussies bij de verschillende
organen.
PR en promotie
Stefan van Delft is aangesteld als nieuwe
PR-manager. Met succes! Er hebben zich
60 studenten ingeschreven t.o.v. 42 het
voorgaande jaar. Dit is een toename van
meer dan 40%! Ten op zichte van andere
faculteiten is dit ook zeer positief, omdat
bij verreweg de meeste faculteiten inschrijvingen zijn teruggelopen.
Sectorplan wetenschap en
technologie
Dit plan beschrijft hoe de drie technische
universiteiten (Eindhoven, Delft en
Twente) moeten gaan samenwerken op
het gebied van onderwijs en onderzoek.
De Ba moet meer gelijkenissen vertonen
(zgn ﬂexibele Ba), de Masteropleidingen
worden ondergebracht in een virtuele
3TU graduate school en het onderzoek
moet macrodoelmatiger worden, door
inbedding in het 3TU Institute of Technology. Studenten kunnen zo makkelijker overstapen naar masters van andere
universiteiten.
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Afgelopen jaar

Onderwijs- en examenregelingen en helderheid inzake
het keuzeprogramma
De onderwijs- en examenregelingen
(OER) als voorgesteld door de opleidingscommissie zijn kritisch bekeken en
er zijn een aantal verbeteringen aangedragen. Verder is er helderheid ontstaan
inzake het keuzeprogramma. In het
OER staat nu duidelijk welke rechten
de keuzeprogrammacommissie heeft
met betrekking tot het goedkeuren van
keuzeprogramma’s.

Speerpunten

Faculteitsraad

FRN: Speerpunten komend jaar
door: Dirk Hoving

B

aMa structuur
De Faculteitsraad zal de invoering van het BaMa-systeem
kritisch blijven volgen. Ook
zal er gekeken worden of er een goede
overgang van het oude naar het nieuwe
systeem zal plaatsvinden in 2004. Verder
draagt de FR zorg voor een goede nazorg
en evaluatie als dit systeem is ingevoerd.
De FR vindt het belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen worden gehoord m.b.t.
de onderwijsplannen en zal ook zoveel
mogelijk feedback van studenten en faculteitsmedewerkers vragen om ieders
belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Onderwijscommunicatie met
studenten intensiveren
De communicatie naar studenten is
verbeterd, er zijn echter nog een aantal
verbeteringen mogelijk. We moeten er
op toe blijven zien dat de faculteit haar
studenten tijdig en juist informeert over
de zaken die studenten aangaan. Recente
wijzigingen in het OER zijn nog niet
gecommuniceerd naar studenten. Tevens
hebben we hernieuwde aandacht voor
studenteninspraak in het algemeen. Met
name de communicatie tussen Faculteitsraden van verschillende faculteiten en de
communicatie met van de Faculteitsraad met de opleidingscommissie en de
Universiteitsraad kan sterk verbeterd
Verkiezingskoerier, jaargang 44 (2003)

worden. Naast het verbeteren van de
communicatie tussen actieve studenten
onderling moet ook de communicatie
met de zogenaamde “grijze massa” verbeterd worden.
Huisvesting
Er bestaan plannen dat de faculteit
elektrotechiek voor 50% intrek zal
nemen in N-laag. Bepaalde vakgroepen
moeten van N-laag verhuizen naar het
Cyclotron en het Spectrum. De FR zal
er op toezien dat er genoeg werkplekken voor studenten komen en dat er
voldoende ruimte komt voor OGO,
zeker als dit een grotere rol krijgt in een
nieuw onderwijsprogramma.
Zie het belang van de faculteitsraad en kom 4 december op ons
stemmen!
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Kandidaten

Faculteitsraad
Kandidaten Faculteitsraad

Faculteitsraad
Kandidaten Faculteitsraad

Dirk Hoving

Johan Mentink

Jaargang: 2001
Ervaring:
Van-der-Waalscommissies
Lid A.S.V. SSRE
Lid Faculteitsraad v.a. 1 april 2003
Bestuur UniPartners Eindhoven v.a. 1
september 2003
PP-raad
Beheren Onderwijsinformatie public
folders v.a. 1 april 2003
Email: d.hoving@student.tue.nl

Jaargang: 2000
Ervaring:
Van-der-Waalscommissies
Opleidingscommissie TN
Universiteitsraad vanaf september 2003
Werkgroep De Wereld Anders
e-mail: j.h.mentink@student.tue.nl

Thijs Meijer
Jaargang: 1999
Ervaring:
Van-der-Waalscommissies
Van-der-Waalsbestuur 2001-2002
Studentlid Faculteitsbestuur
Bestuur ESKV Attila
Kandidaat voor de UR namens de PF
e-mail: t.meijer@student.tue.nl

Dirk-Jan Hoogeland
Jaargang: 2001
Ervaring:
Van-der-Waalscommissies
Lid A.S.V. SSRE
Email: d.hoogeland@student.tue.nl
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Kandidaten

Erik Roeling
Jaargang: 1998
Ervaring:
Van-der-Waalscommissies
Van-der-Waalsbestuur 2000-2001
Studentlid faculteitsbestuur
Lid faculteitsraad 2003
Fysicawinkel
Opzetten website www.technischenatuurkunde.nl

Wiebe Wagemans
Jaargang: 1998
Ervaring:
Van-der-Waalscommissies
Van-der-Waalsbestuur 2000-2001
Opleidingscommissie TN
Secretaris Stichting Techniekpromotie
Webredactie faculteit TN
e-mail: w.wagemans@student.tue.nl
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STOOR

Onderwijs
Studenteninspraak op N-laag
door: Véronique Lohmann

T

ijdens de intro maakt elke
student Technische Natuurkunde kennis met de STudenten Onderwijs ORganisatie,
STOOR. Vervolgens gaat de kersverse
student vol goede moed aan de gang en
wordt STOOR vooral gezien als verkoper van tentamenbundels. De studenten
die wat meer interesse hebben in het
onderwijs, kunnen besluiten om hun
mede-eerstejaars te vertegenwoordigen in
de P-raad. Deze P-raad komt tweemaal
per trimester bij elkaar en bespreekt dan
met de docenten en instructeurs uit het
betreffende trimester wat er zoal schort
aan het college of de instructie. Ook
worden de tentamens en de resultaten
daarvan besproken.

OSO
STOOR doet echter veel meer dan het samenstellen en verkopen van tentamens en
tentamenbundels en het begeleiden van
de P- en PP-raad (tweede- en derdejaars
equivalent van de P-raad). Een belangrijk
deel van het takenpakket van STOOR
is de studenteninspraak op N-laag. Ongeveer één keer in de maand wordt door
STOOR een Overkoepelend Studenten
Overleg (OSO) georganiseerd, waarbij alle studenten welkom zijn. Er zijn
altijd leden aanwezig van de Faculteitsraad (FR) en de Opleidingscommissie
Natuurkunde (OCN). Verder zijn alle
20

STOOR-medewerkers en het studentlid
van het Faculteitsbestuur (FB); momenteel Alex Versteegh) aanwezig. Als er studenten Natuurkunde in de Universiteitsraad (UR) zitten, dan worden die ook
uitgenodigd om aanwezig te zijn. “Maar
met welk doel wordt dan zo’n OSO georganiseerd?” hoor ik je al hardop denken.
Het voornaamste doel van het OSO is
om studenten op de hoogte te stellen
en te houden van de ontwikkelingen op
onze faculteit. Het afgelopen jaar was het
belangrijkste onderwerp de invoering
van de BaMa-structuur. Hiervoor zijn op
zowel universiteits- als faculteitsniveau
verschillende plannen gemaakt. Doordat de regelgeving vanuit de regering én
vanuit het College van Bestuur (de bestuurders van de universiteit) nogal eens
veranderde, volgden de verschillende
plannen elkaar snel op, wat voor enige
verwarring zorgde. Ook administratief
leverde dat heel wat werk op, omdat er
nu bijvoorbeeld zo’n vier verschillende
opleidingen zijn, afhankelijk van het jaar
waarin je met je studie bent begonnen.
Voor elke opleiding gelden iets andere
regels, en moet er een apart Onderwijsen Examenregelement (OER) worden
gemaakt. Tijdens de OSO-vergaderingen
hebben de studenten elkaar op de hoogte
gebracht van de nieuwste ontwikkelingen, en kon ook de mening van een wat
grotere groep studenten worden gepeild.

STOOR

Communicatie
De informatie die op het OSO naar
voren komt wordt genotuleerd. Een kort
overzicht van de onderwerpen die aan
bod zijn gekomen, hangt na elk OSO
op het publicatiebord bij de ingang van
N-laag. De notulen zijn te vinden op
onze site. Op de STOOR-site vind je
bovendien oude tentamens, informatie over STOOR en de verschillende
(studenten)organen van de faculteit.
Je kunt je hier ook inschrijven voor de
STOOR mailinglist. Je krijgt dan elke
maand de notulen van het OSO, en een
uitnodiging voor het volgende OSO.
Daarnaast krijg je dan af en toe andere
informatie met betrekking tot het onderwijs of de organen.
Mocht je een keer vragen hebben op
het gebied van onderwijs, dan kun je
natuurlijk altijd binnenlopen in de
STOOR-kamer, Ng 0.04. Verder wordt
de presentatie op de PC in het publicatiebord up-to-date gehouden met de laatste
nieuwtjes. Een andere taak van STOOR
omvat de organisatie van de PP-info en
de PP-info+. Dit zijn bijeenkomsten
waar studenten geïnformeerd worden
over de interne respectievelijk externe
stage en de dingen waar je aan moeten
denken bij het regelen van zo’n stage.

Onderwijs
noodzakelijk op onze faculteit, maar ook
TU/e-breed), dan kan dat bij STOOR
gemeld worden. Dit kunnen problemen zijn die direct betrekking hebben
op het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook
klachten over de werkomstandig-heden
op het practicum of informatie over
alle zaken die besproken worden op het
OSO. Verder is het sinds een aantal jaren
gebruikelijk dat één van de STOORmedewerkers zitting heeft in het Studenten Advies Orgaan (SAO) dat gevraagd en
ongevraagd advies uit mag brengen aan
het College van Bestuur (CvB). Op deze
vergaderingen worden de meest uiteenlopende zaken besproken.
Vragen? Mocht je na het lezen van dit
stukje nog vragen hebben, dan kun je (in
ieder geval tussen 12.30 en 13.30 uur)
altijd terecht in de STOOR-kamer, Ng
0.04. De STOORmedewerkers zullen je
zo goed mogelijk helpen. Ook is er het
een en ander aan informatie te vinden op
onze website (http://www.phys.tue.nl/
STOOR) of op te vragen via ons
e-mailadres stoor@tue.nl.

Loketfunctie
STOOR is naast de voornoemde punten
ook een loket voor de student. Als hij of
zij ergens een probleem mee heeft (niet
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OCN

Onderwijs
Opleidingscommissie Natuurkunde

OCN

Onderwijs
Student-leden OCN

door: Jochem Nietsch

B

Onze opleiding heeft net als
alle opleidingen van de TU/e
een Opleidingscommissie. Deze
commissie is verantwoordelijk
voor het vormgeven van de opleiding.
De opleidingscommissie komt ongeveer
één keer per maand bij elkaar.

Bij de vergaderingen is altijd de opleidingsdirecteur, Fons de Waele, aanwezig.
Verder bestaat de opleidingscommissie
uit een aantal medewerkers en studenten. De medewerkers zijn Gerrit Kroesen,
Herman Clerx en Klaas Kopinga, deze
laatste is bovendien voorzitter van de
commissie. De nieuwe studentengeleding bestaat uit Kim van Ommering,
Wilbert Kiemeneij, Aafke Bronneberg
en Jochem Nietsch. Daarnaast is Else van
Eijndhoven de secretaris van de commissie.

regeling) behandeld. Hierin staat wat je
opleiding inhoudt en hoe alles geregeld
is. Daarnaast behandelen we ook veel
kleine, actuele onderwerpen zoals een
keuzevakkenregeling.

Aafke Bronneberg

Voor het komende jaar staat de nieuwe
Bachelor-opleiding op de agenda. De
bedoeling is dat deze Bachelor-opleiding
start in september 2004. Voor de bachelor zal worden gekozen voor een majorminor structuur. Hoe dit er precies uit
gaat zien, zal in de komende maanden
duidelijk worden. De opleidingscommissie zal hier een belangrijke, adviserende
rol in spelen.
Heb je klachten of ideeën over het
onderwijs of wil je wat meer weten over
de opleidingscommissie, dan kun je ons
altijd aanspreken!

Jochem Nietsch

Kim van Ommering

Ofﬁcieel heeft de Opleidingscommissie
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. In
de praktijk komt het er meestal op neer
dat de meeste besluiten over de invulling van de opleiding in overleg met de
opleidingsdirecteur worden genomen.
Elk jaar wordt in de opleidingscommissie ook de OER (onderwijs- en examen22

Wilbert Kiemeneij
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Donderdag 4 December

Verkiezingen
Universiteitsraad en Faculteitsraad

Stembureau Kleine Vergaderzaal
Na1.56
(tegenover de kantine)
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