Colofon
De Koerier is een periodiek, uitgebracht
door de studievereniging voor Technische
Natuurkunde “Johannes Diderik van der
Waals”, in samenwerking met de Studenten
Onderwijs Organisatie (STOOR). Beide
zijn gevestigd aan de faculteit Technische
Natuurkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven.
De Koerier verschijnt zes maal per jaar en is
te vinden in de Van-der-Waalskamer.
De Koeriercommissie bestaat uit: Suze
Verbruggen (voorzitter), Thomas Lemmens,
Alex Zwanenburg, Niels Duif, Reinier van
Mourik, Martin van Mourik en Don van
der Drift.
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Redactioneel

Op niveau

Door Suze Verbruggen

Voorzitterspraat
Door Jan Cortenbach

M

ijn eerste eigen Koerier van dit jaar is af, of
bijna af. Alhoewel, eigen is misschien niet
het juiste woord in deze zin. Tenslotte is
deze Koerier vrij standaard, zijn de stukjes die erin staan
al jaren oud en worden ze alleen bijgewerkt. Eigenlijk is
dit dus gewoon een lichtelijk veranderde versie van de
Verkiezingskoerier van vorig jaar. Maar zoals Einstein
als zei: “Het geheim van creativiteit is weten hoe je
bronnen te verbergen.”

Jullie weten misschien wel dat het de bedoeling is dat iedere fractie of persoon
evenveel reclamemogelijkheden heeft bij verkiezingen. Dit in acht nemend, zijn dan
ook beide fracties gemaild over hun stukje in deze Koerier. Na enkele weken wachten,
kwam het eerst stukje mooi op tijd binnen. Een week en een deadline later, was er nog
steeds maar één stukje. Nog 5 telefoontjes en vooral veel voicemails later was er nog
steeds maar één stukje. Na een tochtje naar Traverse heb ik dan eindelijk een toezegging
gekregen dat het stukje er binnen een kwartier zou zijn, dat was een uur geleden.
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Om een democratie te laten werken zijn er wel
een aantal dingen nodig. Een grondwet en scheiding
der machten (trias politica) zijn zeer belangrijk maar
geen vereiste. Wat echter wel essentieel voor een
goedwerkende democratie is, zijn de kiezers.
Ook op de TU/e kennen we democratie, en wel in de vorm van de Faculteits- en
Universiteitsraadsverkiezingen. Deze verkiezingen lijken misschien minder belangrijk
dan bijvoorbeeld de Tweede-Kamerverkiezingen. Maar niets is minder waar, op de
lijsten van de Faculteits- en Universiteitsraad staan studenten die het komende jaar jou
leven stuk makkelijker kunnen maken.
Laat dus zien dat je de democratie op de TU/e waardeert, en zorg ervoor dat je een
stem uitbrengt bij de aankomende verkiezingen. Mocht je niet goed weten op wie je
dan moet stemmen, dan hoop ik dat deze verkiezingsKoerier je daarbij kan helpen.

Van der Waals

Redactioneel

Maar goed, de verkiezingskoerier is er weer. Ook
dit jaar wordt er weer verwacht dat jullie massaal naar
de stembus surfen en daar jullie steun betuigen aan de
studenten die zich voor ons inzetten. Natuurlijk moet je dan wel weten waarom en
op wie je stemt. Met deze Koerier wordt dat hopelijk allemaal een beetje duidelijker.
Naast de uitleg over de verkiezingen voor de Universiteits- en Faculteitsraad, staan er
ook de deelnemers aan de verkiezingen voor de Faculteitsraad in. En net als vorig jaar,
stellen de twee fracties van de TU/e zich ook dit jaar weer voor. En dat was nog een heel
gedoe.

H

et eerste (soort van) democratisch stelsel
in de Nederlanden was het ‘Charter van
Kortenberg’ dat in 1312 getekend werd door
hertog Jan II van Brabant (de zoon van hertog Jan I
van Brabant, naar wie het bekende Hertog Jan bier
vernoemd is). Dit ‘Charter van Kortenberg’ was in feite
een voorloper van de democratie die we op dit moment
in Nederland kennen.
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Mogen wij even STOORen
Door Wouter Engelen

Wat doet STOOR?
STOOR is er voor de studenten en wij van STOOR doen er dan ook alles aan om
studenten te helpen tijdens hun studie. Zoals iedereen weet, maken we bijvoobeeld
tentamenbundels en houden we voorlichtingen. Maar we doen ook andere dingen,
STOOR houdt zich namelijk ook intensief bezig met de studenteninspraak op de
faculteit Natuurkunde. Een kort overzicht van onze inspraak organen:
P- en PP-raad
Regelmatig worden er P- en de PP-raad vergaderingen gehouden. Hierin wordt
overlegd tussen studenten en docenten, met het doel problemen in het onderwijs op
te lossen. Je kunt hierbij denken aan colleges of werkcolleges die niet goed lopen of
problemen met (her)tentamens. STOOR organiseert voorafgaand aan de vergaderingen
een voorbespreking om advies en achtergrondinformatie bij de opmerkingen te geven
die naar voren komen.
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Overkoepelend Studenten Overleg
(OSO)
Alle informatie die in de bovenstaande organen
is besproken (en nog veel meer) brengt STOOR
naar voren in het maandelijkse Overkoepelend
Studenten Overleg (OSO). Tijdens deze
vergaderingen zijn vertegenwoordigers van de
Faculteitsraad, de Opleidingscommissie, Van der
Waals en het student-lid van het faculteitsbestuur
aanwezig. Zij brengen alle zaken naar voren die
op dat moment spelen. Zo worden informatie,
maar ook meningen uitgewisseld en wordt
besproken wie naar aanleiding van een probleem
Verkiezingskoerier, jaargang 48

Loketfunctie
Om al deze functies goed te kunnen uitoefenen, moeten we natuurlijk weten wat
er speelt onder de studenten. We vangen door alle contacten die we hebben al een
heleboel van de aanwezige problemen op, maar het kan zijn dat nét het probleem waar
jij mee zit, over het hoofd wordt gezien. Mocht je vragen of problemen hebben, dan
kan je altijd contact met ons opnemen. Iedere pauze van 12:30 tot 13:30 is er iemand
van ons aanwezig in de STOOR-kamer (Nl g0.04). Verder kun je ons altijd mailen op
stoor@tue.nl. Op onze website (www.phys.tue.nl/stoor) staat onder het kopje ‘contact’
een mailer waarmee je anoniem je problemen aan ons kunt melden mocht je dat nodig
vinden.
Ten slotte wil ik iedereen op vragen om te gaan stemmen. Een hoge opkomst geeft
aan dat er veel mensen zijn die de universiteits- en de faculteitsraad steunen, zodat
het bestuur de adviezen van deze raden niet zomaar naast zich neer kan leggen. De
universiteit bestaat dankzij de studenten dus laat je stem horen!

STOOR

STOOR

Studenten Advies Orgaan (SAO)
Het Studenten Advies Orgaan (SAO) bestaat uit student-leden, van elke
faculteit éen, en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan het College van Bestuur
(CvB). Het SAO bespreekt zaken die TU/e-breed spelen. De faculteit Natuurkunde
wordt vertegenwoordigd door iemand van STOOR, op dit moment is dat Augusta
Goedhart.

actie onderneemt. Deze vergaderingen zijn voor alle studenten toegankelijk. Om een
uitnodiging te ontvangen, moet je je aanmelden op de mailinglijst van STOOR via
onze site. Hier zijn ook notulen te vinden van alle bovenstaande vergaderorganen.
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Toelichting verkiezingen
Door Eline Braeken

H

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 in het bijzonder
ingaan op de rol van de Universiteitsen Faculteitsraad daarin. In het plaatje
vind je een schematische voorstelling
van de organisatie van de TU/e.
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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. Zij adviseert
over het langetermijnbeleid van de
TU/e.
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. Ook dit jaar vinden
de verkiezingen voor de studentleden
plaats. De kandidaten die verkozen
worden, nemen vanaf 1 januari 2008
plaats in de Universiteitsraad. De
studenten in de Universiteitsraad
zijn traditiegetrouw verdeeld in twee
fracties, de PF en Groep-één. Vooral in
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 onderwijsals studentenbeleid. Daarnaast dient het
SAO als overlegmogelijkheid tussen de
studenten en het CvB. Elke opleiding
levert een studentvertegenwoordiger
in het SAO. In ons geval is dit
een medewerker van STOOR. De
faculteiten hebben een vergelijkbare
organisatiestructuur als de TU/e
geheel. Er is een faculteitsbestuur,
bij Natuurkunde bestaand uit de
decaan (Klaas Kopinga), de directeur
bedrijfsvoering (Tiny Verbruggen),
de vice-decaan belast met onderzoek
(Marnix van der Wiel) en een student
met een adviserende stem (Eline
Braeken).
Het faculteitsbestuur is ook
verantwoordelijk voor de opleiding
Technische Natuurkunde, maar in de
praktijk is opleidingsdirecteur (Ton

Verkiezingen

Verkiezingen

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

Het College van Bestuur (CvB)
vormt het bestuur van de TU/e. Het
bestaat uit vier leden: de voorzitter
(Ing. Lundqvist), de rector magnificus
(Prof. dr. ir. Van Duijn), de secretaris
(Ir. Roumen) en een vierde lid, belast
met onder andere de financiën (Prof.
dr. Verhaegen).
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Links:
van Leeuwen) 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 gekozen, de personeelsleden
iedere twee jaar. Op 28 en 29 november
heb je het recht je stem uit te brengen.
Maak gebruik van dat recht!.

http://www.tue.nl/verkiezingen
Uitslagen en informatie over de
verkiezingen
http://web.phys.tue.nl/nl/onderwijs
O.a. meer informatie over de
organisatie
van de faculteit en de verschillende
inspraakorganen.
http://www.tue.nl/nl/de_universiteit/
Meer informatie over de organisatie van
de hele universiteit.
http://www.tue.nl/groep.een/
Groep-één – Studentenfractie in de
Universiteitsraad.

Groep-één: pragmatische fractie
Door Ronald Beekhuizen

S

inds jaar en dag vertegenwoordigt
Groep-één de TU/e-student
in de Universiteitsraad (UR).
De Universiteitsraad is het centrale
medezeggenschapsorgaan
van
de
TU/e en behartigt de belangen van
de medewerkers en natuurlijk van
de studenten, bij het College van
Bestuur (CvB). De Universiteitsraad
bestaat uit negen studenten en negen
personeelsleden. Groep-één is actief
als studentenfractie binnen de UR en
behartigt de belangen van de student.

De aanpak van Groep-één
In de medezeggenschapsraad zitten
de verschillen tussen de verschillende
studentenfracties voornamelijk in de
aanpak van de problemen en in mindere
mate in de visies van de fracties. Je hebt
immers geen totale invloed op de gang
van zaken (uiteenlopend per onderwerp
hebben we advies of instemmingsrecht)
en
beide
studentenfracties
vertegenwoordigen uiteindelijk het
studentenbelang. Het is dan ook
belangrijk om de aanpak van Groep-één
in deze verkiezingskoerier centraal te
stellen, want het is de aanpak en niet

Stemprocedure

O

ok dit jaar wordt er digitaal gestemd. Op 28 en 29 november kan je met
behulp van je TU/e usercode en password inloggen worden op https://
venus.tue.nl/pls/stem/v_start, waar je je stem kan uitbrengen op zowel de
kandidaten voor de Universiteitsraad als voor de Faculteitsraad.
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Verkiezingen

http://www.tue.nl/pf/
PF – Studentenfractie in de
Universiteitsraad.
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de idealen waarin we verschillen van de
andere studentenfractie.
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In de fractie van Groep-één zitten
mensen die op verschillende plaatsen en
manieren actief zijn in het Eindhovense
studentenleven. Zo blijven we altijd
op de hoogte van wat er speelt op onze
universiteit en het studentenleven wat
daar onlosmakelijk mee verbonden is.
Groep-één heeft zich de afgelopen jaren
sterk gemaakt voor het beste onderwijs
omgeven door de beste faciliteiten.
Ook werken wij toe naar een leefbare
en gezellige campus, dit alles proberen
we te bereiken middels constructieve
medezeggenschap. Dat doen we door
niet alleen ja en nee te zeggen, maar
door actief mee te denken en de voor de
student beste oplossing aan te dragen.
Binnen onze universiteit doen we dat
onder meer door zitting te nemen in
verschillende klankbordgroepen en
studentenplatforms. Ook hebben wij
een grote achterban met verschillende
actieve studenten afkomstig van alle
faculteiten en verenigingen. Deze

Daarnaast krijgen we via de formele
kanalen van de Universiteitsraad
ook veel te horen over wat er speelt
op de TU/e. Verder bezoeken we op
regelmatige basis de verschillende
faculteiten en verenigingen om input te
krijgen voor ons raadswerk.
Wat
heeft
Groep-één
afgelopen jaar bereikt?
Afgelopen jaar is Groep-één ook
weer op vele punten actief geweest.
Afgelopen jaar hebben we onder
andere duidelijk de aandacht gevestigd
op internationalisering. Middels een
enquête heeft Groep-één het CvB
duidelijke handvatten gegeven om
zaken voor studenten te verbeteren.
Verder heeft Groep-één er dit jaar voor
gezorgd dat er een TU/e studentenfiets
voor
eerstejaarsstudenten
komt.
Dankzij Groep-één zal vanaf dit jaar
tijdens de opening van het academisch
jaar de docent van het jaar worden
verkozen. Verder zal het niveau Engels
van de docenten worden gecontroleerd,
dankzij Groep- één.
Groep-één
en
verkiezingen
Zoals je waarschijnlijk
komen de verkiezingen er

de
weet
weer
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aan. De leden van de verschillende
medezeggenschaporganen
worden
dan weer opnieuw gekozen. Het
is erg belangrijk dat alle TU/e
studenten gaan stemmen. Een hoger
opkomstpercentage maakt de stem van
de medezeggenschapsraad richting het
CvB sterker. Dus maak gebruik van je
stemrecht en stem (natuurlijk wat ons
betreft op Groep-één….).

Mocht je meer willen weten over
de Universiteitsraad of over Groep-één.
Neem dan contact met ons op! (mail:
groep.een@tue.nl, bel: 040-247 4207).
Verder zullen we rond de verkiezingen
overal verdere voorlichting geven over
de medezeggenschap, heb je nog vragen/
opmerkingen schroom dan niet om ons
aan te spreken.

Farzad in de verkiezingen

Verkiezingen

Verkiezingen

Groep-één is een pragmatische
fractie die zich praktisch en doelgericht
opstelt. Groep-één
is vrij van
ideologische dogma’s en kan zich
dus richten op het resultaat en niet
enkel op de bewandelde weg. Soms
is een compromis waarmee je toch
punten voor de student binnen weet
te slepen beter dan bijvoorbeeld een
handtekeningenactie of demonstratie
waarmee je enkel een signaal afgeeft.

studenten houden ons op de hoogte
van alle problemen en lopende zaken
op de TU/e. Op deze manier zijn we
altijd op de hoogte van lopende zaken
en kunnen we ze in een vroeg stadium
aankaarten.
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.PF: We zijn er voor jou!
Door Sander van Wijk

V
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Universiteitsraad
Allereerst is er universiteitsraad
waarin
de
studentenfractie
PF
de studenten representeert. De
universiteitsraad komt maandelijks bij
elkaar om te vergaderen met het College
van Bestuur. In de vergaderingen
komen allerlei zaken die studenten
aangaan ter sprake. Te denken valt aan
heel diverse zaken van het Onderwijs
en Examenreglement (OER), waarin
vastgelegd wordt hoe onder andere
omgegaan wordt met herkansingen en
cum laude regelingen, tot huisvesting
voor
buitenlandse
studenten.
Daarnaast worden zaken die minder
direct van invloed zijn op het huidige
studentenleven besproken, maar in de
toekomst een grote invloed krijgen.
Voorbeelden hiervan zijn de toekomst
van de campus (Campus 2020) en de
onderwijsvisie. Met onze aanwezigheid
in de universiteitsraadsvergaderingen
kunnen we de belangen van studenten
behartigen door op een kritische en
opbouwende manier input te leveren
op de verschillende stukken.

Input
Bij het behartigen van de belangen
van studenten, dus ook die van jou, is
het vanzelfsprekend heel belangrijk om
te weten wat er onder studenten leeft.
We hebben input vanuit studenten
nodig. Daarom is het PF-overleg in het
leven geroepen, indien noodzakelijk
organiseren we als PF een overleg met
studenten van een faculteit om eens
rustig te praten over verschillende
zaken. Daarnaast zoeken we zo veel
mogelijk contact met studenten door
middel van regelmatige bezoeken
aan studieverenigingen en door het
inloopmoment wat we iedere dinsdag
in de lunchpauze bieden. Hierbij biedt
de vereniging PF, als ondersteuning van
de fractie in de universiteitsraad een
helpende hand door middel van actieve
leden.
Output
Naast het verkrijgen van informatie
vanuit studenten, werken we actief aan
het informeren van diezelfde studenten.
Deze output is terug te vinden in onze
maandelijkse nieuwsbrief, de Focus,
die over de gehele TU/e verspreidt
wordt. Daarnaast kun je jezelf hierop
abonneren via www.stempf.nl. Op
diezelfde site geven we zo actueel
mogelijk informatie over de activiteiten
van de PF en de lopende zaken die de

Contacten
Niet alleen binnen de TU/e houdt
de PF een vinger aan de pols, ook
buiten de TU/e is de PF actief bezig
met het onderhouden van contacten
en verwerven van informatie. Zo
houdt de PF in het LOF (Landelijk
Overleg Fracties) contact met andere
universiteitsraadsfracties in Nederland.
Er is namelijk veel te leren van de
aangesloten collega-fracties, zaken
die bij hen spelen worden ook op de
TU/e actueel, of omgekeerd. Verder is
de PF ook dichter bij huis in gesprek
met interessante partners, zo wordt
vanuit de PF op dit moment gewerkt
aan een structureel overleg tussen de
universiteitsraad en de gemeenteraad
van Eindhoven.
Initatief
Zoals al duidelijk naar voren
gekomen is, verkrijgt de PF erg veel
informatie, waarmee veel meer mogelijk
is dan alleen reageren op de plannen
van het College van Bestuur. Daarom
heeft de PF verschillende werkgroepen,
die zich bezighouden met het uitwerken
van concrete plannen om zo proactief
bezig te zijn. Een voorbeeld hiervan is
de werkgroep “universele pas” die zich

bezighoudt met het inventariseren van
de mogelijkheden om tot één pas te
komen waarin alle benodigde functies
op de TU/e campus geïntegreerd zijn.
Van collegekaart en kopieerkaart tot
toegangspas.
Komend jaar
Nadat in 2007 hard gewerkt is
aan het realiseren van eerder gestelde
doelen, zoals het realiseren van een
portal waarin alle functies van OWInfo
en Studyweb verenigd zijn, is de
tijd om vooruit te kijken naar 2008
gekomen. Het spreekt vanzelf dat we
de studentenbelangen zullen blijven
behartigen op allerlei gebieden, zoals
bij de ontwikkelingen van Campus
2020 en Eindhoven studentenstad.
Vooral Campus 2020 is voor de
faculteit Technische Natuurkunde zeer
belangrijk, aangezien het huidige N-laag
al op relatief korte termijn aanzienlijk
verbouwd zal worden. Naast de
genoemde ontwikkelingen hebben we
natuurlijk ook onze eigen initiatieven
waarmee we je belangen optimaal
willen behartigen. Vanzelfsprekend
staan we ook altijd open voor jouw
suggesties. Als laatste wil ik je voor
meer informatie graag verwijzen naar
ons verkiezingsprogramma, dat ruim
voor de verkiezingen online zal staan op
www.stempf.nl.
Kortom: PF: Actief Aanwezig!

Verkiezingen

Verkiezingen

eel
studenten
hebben
ongetwijfeld van de PF
gehoord, maar wat de PF is en
doet is voor een stuk minder studenten
duidelijk. Daarom zal wat de PF is, doet
en waar deze voor staat in het volgende
stuk kort naar voren komen.

student raken, zowel binnen als buiten
de grenzen van de TU/e.
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Kandidaten faculteitsraad
			

			
		

Naam: Wouter Engelen
Jaargang: 2003
Relevante ervaring:
Faculteitsraad 2004 en 2005
STOOR vanaf september
2004
Diverse Van-der-Waalscommissies

Naam: Thomas Lemmens
Jaargang: 2004
Relevante ervaring:
P- en PP-raad
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2006-2007
Diverse Van-der-Waalscommissies

Naam: Fiere Janssen
Jaargang: 2004
Relevante ervaring:
Opleidingscommissie
Voorzitter atletiekvereniging Asterix
Diverse Van-der-Waalscommissies
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Naam: Remco Poulus
Jaargang: 2004
Relevante ervaring:
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2006-2007
Diverse Van-der-Waalscommissies

Naam: Rob Mensink
Jaargang: 2005
Relevante ervaring:
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2007-2008
P- en PP-raad
Diverse Van-der-Waalscommissies

Verkiezingen

Verkiezingen

Naam: Don van der Drift
Jaargang: 2004
Relevante ervaring:
Faculteitsraad 2005 en 2006
P-raad en PP-raad
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2006-2007
Diverse Van-der-Waalscommissies

Naam: Jan Cortenbach
Jaargang: 2005
Relevante ervaring:
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2007-2008
P-raad
Diverse Van-der-Waalscommissies
Stichting Natuurkunst
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De faculteitsraad
Door Don van der Drift

O

Verkiezingen

p 28 en 29 november vinden
de verkiezingen voor de
faculteitsraad Natuurkunde
(FRN) en de universiteitsraad plaats.
Deze verkiezingen worden digitaal
gehouden. Het is natuurlijk belangrijk
om te weten waarvoor je stemt. Daarom
staat hieronder uitgelegd wat de FRN
doet, wie erin zitten en waarom ze er is.
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Wat doet de FRN?
De faculteitsraad Natuurkunde is
het medezeggenschapsorgaan van de
faculteit Technische Natuurkunde. De
raad heeft als taak het faculteitsbestuur
te controleren en te adviseren.
Je kunt het vergelijken met een
ondernemingsraad in een bedrijf. De
raad moet de algemene 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, over
veiligheid, etc. De Faculteitsraad heeft
inzage in facultaire stukken en post.
Op die manier kan de raad goed op de
hoogte blijven van wat er speelt op de
faculteit. Voor bepaalde beslissingen
heeft het faculteitsbestuur toestemming
van de faculteitsraad nodig (bijvoorbeeld
voor reorganisaties binnen de faculteit
en goedkeuring van onderwijs- en
examenregelingen). Verder heeft de
faculteitsraad initiatiefrecht. Met dit

recht kan de raad plannen aandragen die
het bestuur moet uitvoeren tenzij ze met
een tegenplan komen. Ook wordt de
faculteitsraad gehoord bij bijvoorbeeld
het benoemen van de decaan.
Wie zitten er in de FRN?
De raad bestaat uit 10 leden: vijf
medewerkers van de faculteit die om de
twee jaar door de medewerkers worden
gekozen en vijf studenten die ieder jaar
worden gekozen door de studenten van
onze faculteit.
Waarom is er een
faculteitsraad?
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. Via de
raad hebben studenten dus inspraak op
de gang van zaken. Door te stemmen
kan iedere student ook invloed hebben
op de gang van zaken op de faculteit.
Daarnaast kan je natuurlijk altijd
terecht bij de leden van de FRN als je
niet tevreden bent over de gang van
zaken op de faculteit of wanneer je een
goed idee hebt om aan te dragen bij het
faculteitsbestuur.
Kortom, breng je stem uit op 28 en
29 november.
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