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Redactioneel

Ja wij kunnen!

Door Joep van Lieshout

Voorzitterspraat
Door Koen op ‘t Hoog
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M

et de presidentsverkiezingen in de Verenigde
Staten nog vers in het geheugen maakt
onze universiteit zich klaar voor haar eigen
verkiezingen. Weliswaar met wat minder commotie
en uitgebreide verkiezingscampagnes, maar zeker niet
minder belangrijk.
Binnenkort zal er gestemd worden over wie er
zitting gaan nemen in de universiteitsraad en de
faculteitsraad. De studenten die op de lijsten staan
kunnen door jou verkozen worden om de belangen van
de studenten te behartigen bij het universiteitsbestuur
en het faculteitsbestuur. Op deze manier kunnen jouw
problemen of ideeën het bestuur van de universiteit of de
faculteit bereiken.
In deze verkiezingskoerier staan de namen van de personen die zich kandidaat
hebben gesteld voor de verkiezing van de faculteitsraad. Als je nog niet weet op wie je
gaat stemmen dan kan deze koerier daar hulp bij bieden. Per persoon kun je zien wat
voor noemenswaardige functies hij heeft vervuld en op basis daarvan kun jij misschien
een geschikte persoon kiezen voor de faculteitsraad. Hecht niet teveel waarde aan de
foto’s die bij de kandidaten staan want die kunnen gedateerd zijn.
Succes met stemmen!

Van der Waals

erkiezingstijd! De tijd waarin twee kampen, één
rood en één geel, met dezelfde doelen ten strijde
trekken. De tijd van een stormvloed aan posters
en flyers en andere vormen van overmatige promotie.
Kortom een tijd waarin het hart van iedere student met
interesse voor politiek sneller gaat kloppen. Tevens is
het een tijd die alle studenten zónder politiek aspiraties
volledig koud laat. Tuurlijk zijn de universiteitsraad en
faculteitsraad enorm belangrijk, maar die verkiezing zelf
kan mij persoonlijk nooit echt boeien. Of zoals een groot
Eindhovenaar het ooit zei: “Tja d’r is blijkbaar behoefte
aan en wie zijn wij dan om daar niet aan te voldoen?”
Nog niet zo lang geleden waren we met z’n allen nog
in de greep van andere verkiezingen, namelijk die van de Amerikaanse president. En
hoewel ik het nieuws hierover constant noodgedwongen in de Van-der-Waalskamer heb
moeten aanhoren, hebben ook deze verkiezingen mij niet echt kunnen interesseren.
Over een overschot aan promotie gesproken. Allemaal een beetje te veel show voor
mij.
Goed beschouwd is er dit jaar maar één leuke en boeiende verkiezing geweest. En
dat is natuurlijk de verkiezing ergens aan het eind van mei in de ‘Salon’, waarvan één
van de uitkomsten was dat ik dit jaar nog zeven van dit soort stukjes mag gaan schrijven.
En dat ga ik doen met net zoveel enthousiasme als dat een lijsttrekker van één van beide
fracties, of een Amerikaanse presidentskandidaat, probeert uit te stralen. Yes we can!
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STOOR en studenteninspraak bij Natuurkunde
Door Tim Weekenstroo
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 onder andere
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-, PP- en M-raad
Regelmatig worden er P-, PP- en de M-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 die naar
voren komen te geven.

4

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 uur tot 13.30 uur 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 oproepen 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
één, 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 Marloes van der
Heijden.

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 Ruud Boesten

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.

6
Verkiezingskoerier, jaargang 48

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
(Gerrit Kroesen) en een student met
een adviserende stem (Ruud Boesten).
Het faculteitsbestuur is ook
verantwoordelijk voor de opleiding
Technische Natuurkunde, maar in de
praktijk is opleidingsdirecteur (Ton
van Leeuwen) verantwoordelijk. Het
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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 (Mr. J. P. van
Ham).

7

Links:
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 9 en 10 december
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://w3.tue.nl/nl/de_universiteit/
Meer informatie over de organisatie van
de hele universiteit.
http://www.groep-een.tue.nl/
Groep-één – Studentenfractie in de
Universiteitsraad.

Stemprocedure

O

ok dit jaar wordt er digitaal gestemd. Op 9 en 10 december 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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Door Geert-Jan Evers
Wat is de Universiteitsraad?
De Universiteitsraad is een van de
belangrijkste medezeggenschapsorganen
van de TU/e en bestaat uit 9
personeelsleden en 9 studentleden.
De studentleden zijn verdeeld over
twee fracties, Groep-één en PF. Door
verkiezingen wordt bepaald wie er
plaats mogen nemen in de UR (zoals
bij de Tweede Kamer). Dit jaar vinden
de verkiezingen plaats op dinsdag 9 en
woensdag 10 december.
De Universiteitsraad heeft in het
kort twee functies. Allereerst passeert
het beleid dat het College van Bestuur
wil doorvoeren de revue. Daarnaast

proberen wij problemen op te vangen
binnen de Universiteit en op andere
manieren advies te geven.
Wat is Groep-één?
Groep-één is pragmatisch, praktisch
en doelgericht. We zitten niet vast aan
een ideologie of weerhouden onszelf
van wat we echt willen door principes.
Bij ieder beleidsstuk of beslissing kijkt
Groep-één simpelweg naar de reden van
invoering, de opbrengsten en de kosten.
Dat betekent niet dat Groep-één geen
speerpunten heeft. We maken ons in het
bijzonder sterk voor het studentenleven
naast de studie, internationalisering,

Verkiezingen
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http://www.stempf.nl/
PF – Studentenfractie in de
Universiteitsraad.

Groep-één
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Studentenleven
Buiten de campus maken we ons
hard voor Eindhoven studentenstad,
mede door een terugkomend overleg
met de gemeenteraad. Ook komend
jaar zal Groep-één zich hard maken om
de contacten met de gemeenteraad te
handhaven om Eindhoven te promoten
en huisvesting te verbeteren. Daarnaast
heeft Groep-één samen met de Bunkerverenigingen de Bunker-commissie
opgezet. De duidelijkheid dat de
bunker tot 2020 gegarandeerd blijft
bestaan leidde uit deze commissie door
een vraag van Groep-één.
Groep-één
vindt
dat
een
afgestudeerde student niet alleen veel
kennis tot zich moet hebben genomen,
maar ook bepaalde sociale vaardigheden
en een persoonlijkheid moet hebben
ontwikkeld. Met de invoering van een
bindend studie advies en een harde
knip blijft minder ruimte over voor
persoonlijke ontwikkeling. Groep-één
zal zich hard blijven maken om die
ruimte op welke manier dan ook te
hanteren of te vergroten.
Een breder beeld
Groep-één probeert ervaringen
van studenten op buitenlandse of
andere Nederlandse universiteiten te
stimuleren. De TU/e is druk bezig
met het vergemakkelijken van de
doorstroom naar de overige TU’s in

ons land. Afgelopen jaar hebben we
de al aanwezige informatiebron, de
3tudoorstroommatrix.nl, gesignaleerd
en de bekendheid vergroot. Groep-één
vindt dat het blikveld nog breder kan,
ook de doorstroom naar niet-technische
universiteiten moet transparanter.
De minor is een nieuwe mogelijkheid
om nieuwe ervaringen op te doen. Wij
vinden dat iedere belemmering om
je minor in het buitenland te volgen,
moet worden weggehaald. Op basis
hiervan is de eis dat in de minor drie
studiepunten aan academische vorming
moet worden besteed, door het college
weggenomen na een opmerking van
Groep-één. Ook in de toekomst zullen
we de mogelijkheid om internationale
ervaring op te doen, stimuleren.
Infrastructuur
Ten slotte moet de infrastructuur
van de TU/e optimaal zijn voor
de student. Naar aanleiding van
onderzoek en vragen vanuit Groep-één
is de zoekfunctie van de TU/e website
grondig verbeterd en is een project
opgestart waarmee gekeken wordt naar
een passysteem waarbij alle zaken op de
TU/e in één pas geïntegreerd worden.
Tevens wordt kritisch gekeken de op
dit moment aanwezig e-mail inbox.
Een TU die de zin ‘Where innovation
starts’ moet dat ook uitstralen in een
toegankelijke overzichtelijke digitale
infrastructuur.

Waarom stemmen
Groep-één is trots op de hoge opkomst
van de Universiteitsraadsverkiezingen
in Eindhoven. Vorig jaar hebben we
afgerond de 50% behaald, een mijlpaal
waar geen andere instelling bij in
de buurt komt. Daardoor hebben
we draagvlak. Als wij een standpunt
innemen, beroepen we ons terecht op
dat draagvlak en dat sterkt ons. We
representeren door jouw stem écht de
student.
Het
is
belangrijk
dat
medezeggenschap bestaat. Het is
belangrijk dat er een andere invalshoek

is waarop beleid beoordeeld wordt
en de gang van zaken in de gaten
wordt gehouden. Het is daarnaast niet
vanzelfsprekend dat studenten inspraak
hebben en dat deze door middel van
verkiezingen verkozen worden. We
moeten dit koesteren en ondersteunen,
mede door te stemmen.
Daarnaast zijn verkiezingen een
moment om te kiezen voor de fractie
die jij het beste vindt en waarin jij het
meeste vertrouwen hebt. Wij denken
dat onze manier van aanpak de meeste
vruchten afwerpt en het beste werkt in
een medezeggenschapsorgaan.

Verkiezingen
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aansluiting naar het WO, het niveau
Engels van docenten en de TU/e
infrastructuur.
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PF

Door Christopher Gits
Waarom de PF?
Op 9 en 10 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.
We hopen dat je op 9 en 10 december
je stem voor de PF laat gelden!

Wat heeft de PF bereikt in het
afgelopen jaar?
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.
Naar aanleiding van een vraag van
de studentenfracties heeft het CvB een
werkgroep in het leven geroepen die
gaat uitzoeken hoe alle verschillende
kaarten op de TU/e te integreren in
één pas, een UniPas.. Wellicht zal in
die UniPas ook een betaalsysteem in
worden opgenomen.
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Wat wil de PF komend jaar?
De PF zet zich in voor een
levendige en stimulerende studeer- en
werkomgeving op de universiteit. Zo
willen wij ervoor zorgen dat informatie
over de mogelijkheden om stage of
een minor in het buitenland te volgen
duidelijker en toegankelijker wordt.
Daarbij kan gedacht worden aan één
contactpersoon binnen elke faculteit.
Wat ook duidelijker mag bij sommige
docenten is hun begrijpbaarheid. De
Engelse en soms ook Nederlandse
taalvaardigheid van sommige docenten
is niet wat het zou moeten zijn en de PF
is van plan daar iets aan te doen!
Deze punten en meer staan, samen
met de acties die de PF komend jaar
wil ondernemen, uitgebreid in het

verkiezingsprogramma dat rond de
verkiezingen uitgedeeld zal worden en
op de site te vinden zal zijn.
Meer informatie?
Regelmatig brengt de PF een
nieuwsbrief - de Focus - uit, waarin korte
berichten staan over wat de PF bereikt
heeft en standpunten die we ingenomen
hebben in de Universiteitsraad.
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: www.stemPF.nl

Verkiezingen
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Wie zijn we?
De PF bestaat uit een enthousiaste
groep studenten die zich inzet voor
een goede en levendige universiteit.
Momenteel zitten er 4 studenten
namens de PF in de Universiteitsraad
waar ze, onder andere, vergaderen
met het College van Bestuur (CvB).
Door op een actieve manier met
eigen initiatieven en een duidelijke
visie naar voren te komen, wil de PF
invloed uitoefenen op het beleid van
de universiteit. Wij doen ons best de

universiteit te verbeteren waar mogelijk
en nodig is.

Een ander punt waar de PF zich
het afgelopen jaar mee bezig heeft
gehouden, is het Bindend Studie
Advies, het BSA. Om de mening van
de PF kenbaar te maken aan de TU/e
populatie heeft de PF een notitie
uitgegeven waarin het standpunt
van de PF uitgebreid is onderbouwd
en alternatieven voor het BSA zijn
aangedragen. De PF is namelijk van
mening dat er tal van andere manieren
zijn om de studierendementen van onze
opleidingen te verhogen.
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Kandidaten faculteitsraad
Naam: Thomas Lemmens
Jaargang: 2004
Relevante ervaring:
Faculteitsraad 2008
P- en PP-raad
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2006-2007
Diverse Van-der-Waalscommissies

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: Rob Mensink
Jaargang: 2005
Relevante ervaring:
Faculteitsraad 2008
P- en PP-raad
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2007-2008
Diverse Van-der-Waalscommissies
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Naam: Augusta Goedhart
Jaargang: 2002
Relevante ervaring:
STOOR

Naam: Erik van Beekum
Jaargang: 2005
Relevante ervaring:
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2007-2008
Diverse Van-der-Waalscommissie

Naam: Leroy Schepers
Jaargang: 2006
Relevante ervaring:
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2008-2009
P-raad en PP-raad
Diverse Van-der-Waalscommissies
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Naam: Veerle Crijns
Jaargang: 2006
Relevante ervaring:
Bestuur SSRE 2008-2009
Diverse Van-der-Waalscommissies

Naam: Remco Poulus
Jaargang: 2004
Relevante ervaring:
Faculteitsraad 2008
Bestuur SVTN “J.D. van der Waals” 2006-2007
Diverse Van-der-Waalscommissies
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De faculteitsraad
Door Tim Weekenstroo

O

Verkiezingen

p 9 en 10 december vinden
de verkiezingen voor de
faculteitsraad Natuurkunde
(FRN) en de universiteitsraad (UR)
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 9 en
10 december!
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