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Redactioneel

door Frank Jehoel

D

aar is hij dan! De eerste Koerier van mijn hand. En
dan nog niet eens een reguliere Koerier, maar meteen
een speciale Verkiezingskoerier.

Van dinsdag 30 november tot en met donderdag 2 december
kan er weer gestemd worden voor de Universiteits- en Faculteitsraad. Om de keuze wat makkelijker te maken kun je in
deze Koerier de standpunten lezen van de twee Universiteitsraad-partijen, de PF en Groep-één.
De kandidaten voor de Faculteitsraad stellen zich ook kort
voor en er wordt uitgelegd wat de Faculteitsraad is en wat zij
het afgelopen jaar heeft bereikt.
Ook wordt er in het kort uitgelegd wat de Opleidingscommissie Natuurkunde (OCN) doet om het onderwijs in goede
bannen te leiden. Tot slot legt STOOR (de STudenten Onderwijs ORganisatie) uit wat zij kan betekenen voor de studenten
Natuurkunde.
Veel plezier met het lezen van deze Verkiezingskoerier en
mocht iets je nog niet duidelijk zijn, neem dan contact op met
een van de genoemde mensen.
Tot bij de stembus op 30 november, 1 of 2 december.

door Peter Pasmans

Een stukje Inspiratie

B

este kiezer,

In de media is er altijd veel aandacht voor verkiezingen. Deze
gaan niet snel ongemerkt voorbij. Logisch ook als je bedenkt
dat de maatschappij waarin we leven voor een groot deel
bepaald wordt door vrije verkiezingen. Dankzij verkiezingen
zijn we in staat onze mening te laten horen en invloed uit te
oefenen op onze regering.

Veel aandacht was er recent nog voor de verkiezingen in de VS. Deze verkiezingen zijn
ondertussen alweer voorbij (en het lijkt erop dat Bush gewonnen heeft). Zoals altijd
was de verkiezing van de Amerikaanse president over de hele wereld te volgen. Niet gek
dat er zoveel aandacht aan wordt besteedt als je bedenkt dat deze man de machtigste
man op de wereld is.
Ook onlangs nog in de aandacht waren de verkiezingen van de grootste Nederlander
allertijden. Een ander soort verkiezingen, maar zeker het vermelden waard, aangezien
onze eigen Nobelprijswinnaar deel uitmaakte van deze verkiezingen. Johannes Diderik
van der Waals, naar wie onze studievereniging is vernoemd vanwege de bindingskrachten die ook tussen de studenten moeten heersen, eindigde op een 74e plaats.
Niet zo in de belangstelling in de landelijke media, maar wel des te belangrijker voor
ons, als Eindhovense studenten, zijn de verkiezingen van de Universiteitsraad en de
Faculteitsraad die binnenkort zullen plaatsvinden. Deze raden vertegenwoordigen
de studenten en medewerkers aan de universiteit en faculteit. Door middel van deze
verkiezingen kun je zelf invloed uitoefenen op de gang van zaken op de universiteit en
daarmee ook op het onderwijs dat je krijgt. Met je stem heb je zelf in de hand welke
kant we op gaan. En als het je niet zo veel uitmaakt wie er gekozen wordt, is het toch
belangrijk dat je je stem uitbrengt. Door te stemmen steun je de Universiteits- en
Faculteitsraad en vergroot je daarmee de invloed van de studenten binnen de TU/e.
Laat deze verkiezingen dus niet aan je aandacht voorbij gaan en kom stemmen op
dinsdag 30 november tot en met donderdag 2 december!
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Algemeen

Verkiezingen
door: Paul van Meel

H

et is weer zover. Er wordt gestemd op de kandidaten voor
de Faculteits- en Universiteitsraad. Als het goed is, heb je inmiddels
een oproepformulier ontvangen waarop
staat dat je het recht hebt je stem uit te
brengen. Eigenlijk heb je niet alleen het
recht maar ook de plicht. De universiteit
probeert studenten zo goed mogelijk tegemoet te komen en dat lukt alleen als de
universiteit weet wat we willen.

Deze speciale editie van de Koerier is er
om je te informeren over het stemmen in
het geheel én om het nut van het stemmen uit te leggen.
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
4

in het bijzonder ingaan op de rol van de
Universiteits- en Faculteitsraad daarin. 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 (Ing. Lundqvist),
de rector magniﬁcus (Prof. Van Santen)
en een derde lid, belast met o.a. de ﬁnanciën (Prof. Amman).

Het CvB wordt gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht en
door de Universiteitsraad. De Raad van
Toezicht is aangesteld door het ministerie
van OC&W en zij adviseert over het langetermijnbeleid van de TU.
De Universiteitsraad (UR) heeft het
recht om van alle besluiten van het CvB
op de hoogte te blijven en hier advies
over te geven. Verder heeft de UR op een

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 personeelsleden.
Dit jaar vinden de verkiezingen voor de
studentleden plaats. 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
jouw 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.
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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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
(Paul van Meel).
Het faculteitsbestuur is ook verantwoordelijk voor de opleiding Technische
Natuurkunde, 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 30 november, 1 en 2 december kun
je dus ook op hen stemmen.
5

Algemeen
Algemeen
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
invulling van het verplichte programma,
het aanbod van keuzevakken, het onderwijs- en examenreglement (OER) en de
nieuwe Bachelor-Master structuur.
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.
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 als je gaat
stemmen niet je oproepformulier en
collegekaart mee te nemen, deze kun je
nodig hebben. Ga dus allemaal stemmen
en kijk vanaf 7 december op internet
voor de uitslag!
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Algemeen
Algemeen

Links:

www.tue.nl/verkiezingen
Uitslagen en informatie over de verkiezingen

Verkiezingen Universiteitsraad

www.phys.tue.nl/onderwijs
O.a. meer informatie over de organisatie
van de faculteit en de verschillende inspraakorganen.
beleidenbestuur.tue.nl/nl/feiten_en_
cijfers/personalia/
Meer informatie over de organisatie van
de hele universiteit.
www.tue.nl/groep.een
Groep-één – Studentenfractie in de Universiteitsraad.
www.tue.nl/pf
PF – Studentenfractie in de Universiteitsraad.

Stemmen op woensdag 30 november
t/m donderdag 2 december
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Universiteitsraad

Groep-één

Groep-één

Universiteitsraad

Groep-één is...
... De grootste studentenfractie

... Pro-actief en re-actief

met vijf raadsleden en achterban uit diverse studentengeledingen

Groep-één ontwikkelt haar eigen aandachtspunten. Deze aandachtspunten
worden middels ingezonden brieven ook
bij andere geledingen onder de aandacht
gebracht.
Daarnaast wordt veel aandacht besteed
aan stukken van bestuurszijde. Alle voorgenomen besluiten die voor de gehele
TU/e gelden komen bij ons langs en wij
verwachten van onszelf dat we daar een
goed overwogen mening over hebben of
kunnen vormen.

... Voor ﬂexibiliteit

Groep-één vindt het belangrijk dat studenten de vrijheid krijgen om hun studententijd in te richten zoals zij dat zelf
willen. Zo moet er dus in het onderwijs
genoeg ruimte zijn voor ﬂexibiliteit, zodat er nevenactiviteiten ontplooid kunnen worden.
... Probleemoplossend

Groep-één heet ook wel de pragmatische
partij. Zij analyseert en bekritiseert het
of zoekt naar een realistische oplossing.
Meedenken is ons devies. Daarbij staat
het belang van de studenten voorop.
... Niet-ideologisch

In haar werk gaat Groep-één niet uit van
utopieën of droombeelden. Groep-één
staat wel voor de bekende academische
principes die op een universiteit zouden
moeten gelden. Groep-één is op zoek naar
de mening van de studentengemeenschap
en stoelt haar beleid hierop.

... Jong en Dynamisch

Groep-één zoekt haar leden op alle faculteiten van de universiteit. Zo zoeken we
naar de beste afspiegeling van de TU/e in
onze fractie en achterban.
Doordat steeds nieuwe studenten deelnemen in Groep-één zorgen we voor een
verse inbreng in de medezeggenschap met
frisse en nieuwe ideeën. Op deze manier
probeert Groep-één een goed beeld te
krijgen van de huidige student.

... Niet Politiek gekleurd

Hoewel Groep-één een fractie is in de
Universiteitsraad, is zij niet in een politieke richting toegespitst, zoals links of
rechts. Groep-één is de partij die er is
voor alle studenten die zich actief willen
opstellen in het studentenleven.
8
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Universiteitsraad

PF

PF

Universiteitsraad

De PF, meer dan een UR-fractie!
Wie zijn wij?

Hoe willen we dat bereiken?

In de universiteitsraad vertegenwoordigen
wij de fractie PF. PF staat voor Progressieve fractie. Wij zijn een vereniging die
bestaat uit een groep studenten die zich
inzet voor een goede en levendige TU/e.
Daarbij staan onderwijs en studentenzaken centraal. De PF komt op een actieve
en vooruitstrevende manier, met eigen
initiatieven en een duidelijke visie, naar
voren. Zo doen wij ons best de universiteit zo goed te houden als deze nu al is en
waar mogelijk ook nog te verbeteren.

De mensen die in de universiteitsraad
zitten, kunnen door middel van inspraak
op plannen van het College van Bestuur
zorgen voor veranderingen op de TU/e.
Op dit moment hebben wij, de PF,
vier afgevaardigden in de UR. De UR
vergadert maandelijks met het College
van Bestuur. Tijdens de vergaderingen
worden niet alleen voorstellen en ideeën
van het college besproken, maar ook onze
eigen initiatieven brengen wij hierin naar
voren. De PF wil zo een actieve en constructieve bijdrage leveren aan het beleid
van de TU/e. Door zelf het initiatief te
nemen en met eigen plannen te komen
bereiken wij meer dan door het alleen
reageren op plannen van het College van
Bestuur.

Wat vinden wij?

Wij zijn van mening dat de universiteit
in de eerste plaats de verantwoordelijkheid heeft goede academisch gevormde
ingenieurs op te leiden. Daarnaast moet
de universiteit een toegevoegde waarde
leveren aan de maatschappij.
Wij vinden dat een goede universiteit
wordt gekenmerkt door gemotiveerde,
kritische en academische studenten. Er
moet ruimte zijn voor docenten en onderzoekers die over de grenzen van hun
vakgebied willen kijken. Ook moeten
ze de gelegenheid krijgen om kwalitatief
goed onderwijs te verzorgen en onderzoek tot stand te laten komen. Een goede
universiteit zal verder veel aandacht moeten besteden aan ontwikkeling op het
gebied van wetenschap en technologie
voor de maatschappij. En ook een open,
levendige en stimulerende omgeving mag
zeker niet ontbreken.
10

3TU federatie i.o.?

Vergaderingen van de UR en het College
van Bestuur gaan over zaken die TU/ebreed spelen. Komend jaar zal er daarnaast
ook veel aandacht worden geschonken
aan de 3TU federatie (in oprichting).
De drie technische universiteiten van
Nederland willen namelijk hun krachten
bundelen om zo te komen tot een krachtiger blok in de wereld-kenniseconomie.
Wij willen er natuurlijk voor zorgen dat
dit ten goede komt aan de studenten, en
in het bijzonder die van de TU/e.

Hoe vertegenwoordig je dan de
mening van studenten?

Communicatie staat centraal binnen de
PF. Informatie is immers essentieel om
tot goed beleid te komen. Natuurlijk is
het voor de PF 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 vertegenwoordigd te hebben in de vereniging. Maar ook door het
onderzoek van de werkgroepen en het
organiseren van discussiebijeenkomsten
houden we een goed contact.
Hoe weet ik wat er door het jaar
heen speelt bij de PF?

Om studenten en medewerkers te informeren brengt de fractie een maandelijkse
nieuwsbrief uit, waarin wij onze visie
geven op actuele onderwerpen. Deze informatie kan studenten en medewerkers
helpen bij het vormen van een mening
over het beleid van de universiteit.
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Daarnaast is er iedere dinsdag in de pauze
het PF-overleg. Tijdens dit overleg wordt
over de PF gesproken, maar vooral ook
over actuele onderwerpen in het beleid
van de TU/e. Het PF-overleg staat nadrukkelijk ook open voor studenten van
buiten de PF. Het overleg biedt studenten
een goede gelegenheid voor een (uiteraard vrijblijvende) kennismaking met de
vereniging PF.
Ook op de website van de PF (www.tue.
nl/pf ) staat altijd actuele informatie over
wat er allemaal gebeurt op de TU/e en
binnen de PF.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de
PF dit kan bereiken?

Heel simpel; gewoon gaan stemmen op
30 november, 1 december of 2 december.
En dan uiteraard op de PF! Daarnaast
zijn jouw ideeën natuurlijk altijd welkom
bij de PF.
Dit alles maakt de PF wat zij is: Meer dan
een UR-fractie!
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Onderwijs

OCN

Opleidingscommissie Natuurkunde
door: Aafke Bronneberg en Wilbert Kiemeneij

D

e Opleidingscommissie (OC)
heeft directe invloed op het
onderwijs. Er is één opleidingscommissie voor alle verschillende opleidingen binnen Technische Natuurkunde
(de Bachelor, Master, TN, N5). Het is de
bedoeling dat zo veel mogelijk jaargangen
in de OC vertegenwoordigd zijn, om zo
goed mogelijk de visie van de studenten
weer te geven in de vergaderingen van de
commissie, die ongeveer 8 keer per jaar
bij elkaar komt. Naast de vier studenten
zitten er ook medewerkers van de faculteit in de opleidingscommissie. Tevens is
Fons de Waele aanwezig bij de vergaderingen, evenals personen die betrokken
zijn bij de te bespreken onderwerpen.
Het afgelopen jaar heeft de OC zich
onder andere bezig gehouden met de invoering van de nieuwe Bachelor-Masterstructuur. De eerste lichting studenten is
aan de Major begonnen. De Minor (het
keuzedeel) gaat komend jaar van start,
en de invoering van deze Minor wordt
samen met de controle van de invoering
van de Major een hoofdpunt voor de
OC voor het komende jaar. Door de
invoering van de nieuwe Bachelor (die
een semesterstructuur kent) komen er
twee verschillende jaarindelingen naast
elkaar te lopen. Dat kan voor problemen
zorgen. De OC zal daar alert op blijven.
Ook de invulling van de nieuwe Master
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is een onderwerp waar de OC zich mee
bezig houdt. Punten van aandacht zijn
hier onder andere de keuzeruimte en
de aansluiting met de eigen en andere
Bachelors, eventueel in combinatie met
een speciﬁeke minor en/of schakelprogramma.
Natuurlijk zijn er door het jaar heen
ook diverse problemen die aan het licht
komen. Mocht je ideeën of problemen
hebben waar de OC je mee kan helpen,
neem dan contact met ons op.
Groeten,
De OCN

Algemeen

Faculteitsraad

Beschrijving FR
door: Thijs Meijer

T

ussen 30 november en 2 december
kan er dit jaar digitaal gestemd
worden voor de faculteitsraad
Natuurkunde (FRN) en de universiteitsraad. Natuurlijk is het belangrijk om te
weten waar je voor stemt en voor wie je
stemt. Daarom staat hieronder kort uitgelegd wat de FRN doet, wie erin zitten,
en waarom ze er is.

Wat doet de FRN?

De faculteitsraad is het inspraakorgaan
van studenten en medewerkers van de faculteit TN. Het is de taak van de FRN om
het Faculteitsbestuur (FB) te adviseren
en te controleren. Je kunt het een beetje
vergelijken met een ondernemingsraad in
een bedrijf. De raad moet de gang van
zaken kritisch volgen en problemen waar
ze voorkomen aan de orde brengen. Dit
kan over van alles gaan, over onderwijs,
over de gebouwen, over de voorzieningen, over onderzoek, etc. De Faculteitsraad heeft inzage in facultaire stukken en
post, dus op die manier kan ze goed op
de hoogte blijven van wat er speelt op de
faculteit.
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, die het
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FB moet uitvoeren of ze moeten met een
eigen tegenplan komen. Ook wordt de
faculteitsraad gehoord bij bijvoorbeeld
het benoemen van een vice-decaan of
decaan.
Wie 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 studentleden, gekozen door de studenten van
onze faculteit met een zittingstermijn van
één jaar.
Waarom is er een FRN?

De faculteitsraad vertegenwoordigt alle
studenten en medewerkers van de faculteit. De studenten in de raad kunnen
de belangen van de student beschermen
en de besluitvorming op de universiteit
beïnvloeden. Door te stemmen kan dus
iedere student ook invloed hebben op de
gang van zaken op de faculteit. Daarnaast
kan je natuurlijk altijd, als je problemen
hebt, of een goed idee, terecht bij de leden van de FRN!
Conclusie: Ga stemmen!
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Faculteitsraad

Afgelopen jaar

Afgelopen jaar

Faculteitsraad

Afgelopen jaar
door: Wiebe Wagemans

H

et afgelopen jaar zijn verschillende discussies gevoerd in de
faculteitsraad. Zo is er bijvoorbeeld gepraat over de major/minor structuur, de studieruimtes en het opknappen
van N-laag. In 2004 bestond de studentgeleding uit Thijs Meijer, Dirk Hoving,
Erik Roeling, Johan Mentink en Wiebe
Wagemans. Halverwege het jaar heeft
Dirk-Jan Hoogeland de plaats van Erik
overgenomen.

Invoering BaMa

Er is gekeken naar de samenhang en
overlap in het bachelorprogramma. Met
als doel de samenhang (“de rode draad”)
voor de student duidelijker te maken,
het uitstelgedrag voor bepaalde vakken
te vermijden en de studeerbaarheid te
vergroten.
Major

Veranderde vakken

Door de invoering van de nieuwe MajorMinor structuur worden veel vakken voor
de laatste keer gegeven. Er is toegezegd
dat ervoor gezorgd wordt dat studenten
met vertraging hier zo min mogelijk last
van hebben.

geving kregen ze de kans om hun zorgen
en complimenten te uiten. Daarna was
er nog voldoende ruimte voor ontspanning.
Faculteitswebsite

De faculteit heeft een nieuwe webmaster
aangesteld. Deze heeft de webpagina’s
van de faculteit vernieuwd en zal ze ook
in de toekomst onderhouden

OGO

Bidiplomering met LUC

Er komen meer ruimtes om in groepen
te werken

Met het LUC in Diepenbeek is een voorstel tot bi-diplomering van de bachelor
besproken. Dit zou betekenen dat er een
onderwijsinhoudelijk vergaande samenwerking komt en dat Belgische studenten
een bachelordiploma van zowel het LUC
als de TU/e kunnen krijgen. Dit vergemakkelijkt de doorstroom naar de master
in Eindhoven.

Schilderen N-laag

Zoals niemand ontgaan is, zijn de gangen
in N-laag geschilderd. Dit is omdat nu
duidelijk is dat de algehele verhuizing
nog even op zich zal laten wachten.
Onderwijs- en examenreglement

In verschillende werkgroepen is er gekeken
naar de onderdelen van het bachelorprogramma. Er is een programma gemaakt
voor de major in de bachelor. Voor een
minor is er 30 ECTS vrijgemaakt.

De onderwijs- en examenregelingen
(OER) voor de verschillende bacheloren masteropleidingen, zoals voorgesteld
door de opleidingscommissie, zijn kritisch
bekeken en uiteindelijk goedgekeurd.

Minor

Mysterydag

Het bestuur heeft een aantal mogelijkheden onderzocht om een minor aan
te bieden, met als uitgangspunt dat de
faculteit Natuurkunde de aangepaste minoren aanbiedt in overleg met de andere
faculteit. Er is een mogelijkheid om een
14

eigen minor samen te stellen onder goedkeuring van de examencommissie.

Op 26 mei is er weer een Mysterydag gehouden. Tijdens deze dag – georganiseerd
door een lid van de faculteitsraad en de
studentadviseur van het faculteitsbestuur
– krijgen de studenten de kans om hun
mening te geven. In een ontspannen omVerkiezingskoerier, jaargang 45, november 2004
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Faculteitsraad

Kandidaten

Faculteitsraad

Kandidaten

Kandidaten Faculteitsraad
Naam: Alex Versteegh
Jaargang: 2000
Ervaring (relevante nevenactiviteiten):
Studentadviseur van het faculteitsbestuur 2003-2004
Stichting Natuurkunst
Van-der-Waalscommissies
Van-der-Waalsbestuur 2002-2003.
e-mail: a.versteegh@student.tue.nl
Naam: Jochem Nietsch
Jaargang: 2001
Ervaring:
Opleidingscommissie Natuurkunde
Universiteitsraad 2004
Van-der-Waalscommissies
Bestuur internationale studentenvereniging AEGEE
e-mail: j.h.nietsch@student.tue.nl
Naam: Wouter Engelen
Jaargang: 2003
Ervaring:
P-raad
Student-assistentschap bij STOOR
P-kamp commissie Van der Waals
e-mail: w.j.engelen@student.tue.nl
Naam: Wiebe Wagemans
Jaargang: 1998
Ervaring:
Van-der-Waalscommissies
Van-der-Waalsbestuur 2000-2001
Opleidingscommissie 2002 en 2003
Faculteitsraad 2004
Webredactie faculteit TN
Secretaris Stichting Techniekpromotie
Organisatie First LEGO League 2003
e-mail: w.wagemans@student.tue.nl
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Naam: Ruud Wijtvliet
Jaargang: 2000
Ervaring:
P-raad 2000-2001
Uitwisselingscommisie 2002-2003
Draaiboekcommissie Europese Week 2003
Bestuurslid voor de commissie Techniek voor Ontwikkelingsproblematiek
Semester studie in Spanje
e-mail: r.g.wijtvliet@student.tue.nl
Naam: Peter Pasmans
Jaargang: 2002
Ervaring:
P-raad
Van-der-Waalscommissies, waaronder Commissie Buitenlandse
Excursie naar Canada
Van-der-Waalsbestuur 2004-2005
e-mail: p.l.e.m.pasmans@student.tue.nl
Naam: Johan Mentink
Jaargang: 2000
Ervaring:
P-/PP-raad
Opleidingscommissie N
Faculteitsraad-N
Symposiumcommissie Van der Waals
Universiteitsraad TU/e
e-mail: j.h.mentink@student.tue.nl
Naam: Thijs Meijer
Jaargang: 1999
Ervaring (relevante nevenactiviteiten):
FR 2004
UR 2004 namens de PF
Studentadviseur van het faculteitsbestuur 2002-2003
Van-der-Waalsbestuur 2001-2002
Korfballer en oud-bestuurslid bij ESKV Attila
e-mail t.meijer@student.tue.nl
Verkiezingskoerier, jaargang 45, november 2004
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Onderwijs

STOOR

STOOR

Onderwijs

Studenteninspraak op N-laag
door: Job Beckers

A

lle studenten op de Faculteit
Technische Natuurkunde van de
Technische Universiteit Eindhoven maken tijdens hun zware introperiode kennis met de Studenten Onderwijs
Organisatie, STOOR. STOOR wordt
vooral bekend en geliefd om zijn, elk
jaar vernieuwde, uitgave van de tentamenbundels. Mensen die meer interesse
hebben in het reilen en zeilen van het
onderwijs op de faculteit, besluiten vaak
om hun medestudenten te vertegenwoordigen in de P-raad of de PP-raad. In deze
raden wordt, tezamen met docenten en
instructeurs, de gang van zaken betreft
colleges en instructies besproken. Ook
kan in deze raden terugkoppeling op de
tentamens worden gegeven.

OSO

De mensen die denken dat STOOR
alleen bezig is met het maken van tentamenbundels en het begeleiden van de
P-raad en de PP-raad, hebben het mis.
STOOR houdt zich ook bezig met de
studenteninspraak op N-laag. Ongeveer
een keer per maand wordt door STOOR
een Overkoepelend Studenten Overleg
(OSO) georganiseerd, waarbij in principe
alle studenten welkom zijn. Tijdens dit
overleg zijn er ook altijd leden aanwezig
van de Faculteitsraad (FR) en de Opleidingscommissie Natuurkunde (OCN).
Verder zijn alle STOOR-medewerkers en
18

het student-lid van het Faculteitsbestuur
(FB) aanwezig. Als er natuurkundestudenten in de Universiteitsraad (UR) zitten, dan worden die uiteraard ook uitgenodigd. Jullie denken nu vast: “Met welk
doel wordt een OSO georganiseerd?”.
Het voornaamste doel van het OSO is
om studenten op de hoogte te stellen en
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op onze faculteit. De plannen omtrent de BaMa-structuur zijn afgelopen
jaar veelvuldig en uitgebreid aan de orde
gekomen. Omdat op zowel faculteits- als
universiteitsniveau veel plannen worden
gemaakt, is het van groot belang dat de
studenten hier onderling over discussiëren en elkaars meningen peilen.
Communicatie

De informatie die tijdens het OSO naar
voren komt, wordt genotuleerd. Een
kort overzicht van de onderwerpen die
aan bod zijn gekomen, verschijnt na elk
OSO op het publicatiebord bij de ingang
van N-laag. Deze notulen zijn ook te vinden op de site van STOOR. Hier vind je
overigens ook de tentamens, informatie
over STOOR en over de verschillende
(studenten)organen van de faculteit.
Je kunt je hier ook inschrijven voor de
STOOR mailinglist. Elke maand ontvang je dan automatisch de notulen van
het vorige en een uitnodiging voor het
volgende OSO. Daarnaast krijg je dan
ook nog af en toe informatie met betrek-

king tot het onderwijs en de organen.
Mocht je een keer vragen hebben op
het gebied van onderwijs, schroom dan
niet om een keer binnen te lopen in de
STOOR-kamer, Ng 0.04. Verder wordt
de presentatie op de PC bij het publicatiebord up-to-date gehouden met de
laatste nieuwtjes en feitjes. Nog een
taak van STOOR omvat de organisatie
van de PP-info en de PP-info+. Dit zijn
bijeenkomsten waar studenten worden
geïnformeerd over de interne respectievelijk externe stage en de dingen waaraan
je moet denken bij het regelen van zo’n
stage.
Loketfunctie

STOOR is naast de zojuist genoemde
punten ook een soort loket voor de student. Als de student ergens mee zit (niet
noodzakelijkerwijs op de faculteit maar
ook TU/e-breed), dan kan dat altijd bij
STOOR worden gemeld. Dit kunnen
problemen zijn die direct met het onderwijs te maken hebben. Echter, het kunnen
ook klachten zijn die te maken hebben
met bijvoorbeeld de werkomstandigheden op het practicum. Ook kan men te
allen tijde bij STOOR aankloppen voor
andere informatie die besproken wordt
tijdens het OSO. Verder is het sinds een
aantal jaren gebruikelijk dat een van de
STOOR-medewerkers zitting neemt in
het studenten adviesorgaan (SAO), dat
zowel gevraagd als ongevraagd advies
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mag uitbrengen aan het College van
Bestuur (CvB). Op deze vergaderingen
worden de meest uiteenlopende zaken
besproken.
Mocht je dit stukje hebben gelezen en
nog steeds met vragen zitten. GEEN
NOOD! Je kunt altijd terecht in de
STOOR-kamer Ng 0.04. In de pauze
12.30 uur – 13.30 uur, is er altijd wel een
medewerker aanwezig. Deze STOORmedewerkers zullen je zo goed mogelijk
proberen te helpen of anders doorverwijzen. Je kunt ook altijd een e-mail sturen
naar stoor@tue.nl of op onze website
(http://www.phys.tue.nl/STOOR) kijken.
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Woensdag 30 november t/m
donderdag 2 december
Verkiezingen TU/e
Universiteitsraad en Faculteitsraad

Stembureau Kleine Vergaderzaal
Na1.56
(Tegenover de kantine)
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