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Redactioneel

Luide klanken

Door Paul Janssen

Voorzitterspraat
Door Gijs ten Haaf
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H

et is belangrijk om te weten dat jij inspraak
hebt als student. Wij, als bestuur van deze
studievereniging, willen hier ook voor zorgen.
Door middel van deze Koerier wijzen wij jullie er op dat
je invloed kunt uitoefenen op de beleidsmakers van de
universiteit.
Laatst hebben we bijvoorbeeld een mysteriedag
voor eerstejaars georganiseerd. Voor deze dag waren
alle eerstejaarsstudenten Technische Natuurkunde
uitgenodigd om beter op de hoogte te zijn over de
verschillende manieren van inspraak die ze kunnen
hebben tijdens hun studie. Dit werd gecombineerd met
een discussie over onderwerpen zoals het BSA en de
dit jaar ingevoerde tussentoetsen. De dag werd druk bezocht en de inbreng van de
eerstejaars was, denk ik, zeer nuttig.
Ik hoop dat deze Koerier je goed op de hoogte brengt van de verkiezingen en je ook
daadwerkelijk stimuleert om te gaan stemmen. Wij als studenten weten namelijk als de
beste wat er beter kan aan het beleid van de universiteit en daarom we moeten ons ook
laten horen. Van groot belang is dan ook dat je sowieso je stem gaat uitbrengen. Ook
als het je niet veel uitmaakt welke partij er nou in de universiteitsraad komt of wie er
in de faculteitsraad komt, is het van belang dat je je stem uitbrengt. Want hoe groter de
opkomst namelijk is, hoe groter de achterban van de raden en hoe meer invloed ze dus
uit kunnen oefenen op de beleidsmakers hier op de TU/e. Weet dus wat je te doen staat
op 8 en 9 december!

Van der Waals

Redactioneel

O

p de TU/e vinden ieder jaar verkiezingen plaats
voor de studentleden van de Universiteitsraad
en de Faculteitsraad. Dit jaar is dat op 8 en 9
december. Iedere student op deze universiteit weet er
wel iets van: ze worden namelijk grondig gespamd door
de twee studentenfracties PF (Progressieve Fractie) en
Groep-één.
Verkiezingen, een mooi gebruik. Democratie,
prachtig. Maar hoe werkt dit precies? Wat zijn de
Universiteitsraad en de Faculteitsraad? Wat doen deze
raden? Wie zitten hier allemaal in? Op wie kun je
stemmen? En ook belangrijk: hoe werkt het stemmen?
Om antwoord te geven op al je vragen, brengen wij
speciaal deze Verkiezingskoerier uit. We vinden het namelijk belangrijk dat je goed bent
voorgelicht over wat je allemaal met je stemrecht kunt doen.
Op onze faculteit heb je gedurende het hele jaar de mogelijkheid om je mening
te ventileren, dus niet alleen tijdens de verkiezingen. Op pagina 4 legt STOOR uit
wat haar functie is met betrekking tot de studenteninspraak op onze faculteit en welke
raden en organen hiermee van doen hebben. Heel erg belangrijk dus.
Wat ook erg belangrijk is om te weten, is hoe je moet stemmen tijdens de
verkiezingen op 8 en 9 december. Op pagina 5 staat in het kort de stemprocedure
uitgelegd. Vervolgens wordt op pagina 6 uiteengezet hoe de TU/e organisatorisch in
elkaar zit. Hierin komen de rollen van de Faculteitsraad, de Universiteitsraad, de Raad
van Bestuur, etc. naar voren.
Uiteraard zijn ook de twee studentenfracties (voor de Universiteitsraad) gevraagd
om een mooi promotieverhaal te schrijven. Deze twee verhalen kunnen je een idee
geven welke partij je voorkeur heeft. Overigens - en dit is een soort publiek geheim – zit
er in de praktijk nauwelijks verschil tussen de standpunten van de twee partijen. Beiden
behartigen ze immers de belangen van de student. Het daadwerkelijke verschil zit hem
in de werkwijze van de partijen. Kortom: lees meer vanaf pagina 9.
Ten slotte komt de Faculteitsraad aan bod: allereerst staan alle zeven kandidaten
voor de raad van onze faculteit op pagina 14 en 15 en vervolgens op pagina 16 nog
extra informatie over deze raad. Goede voorlichting kan haast niet uitgebreid genoeg
zijn.
Het enige wat mij nog rest te zeggen: ga stemmen!
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STOOR en studenteninspraak bij Natuurkunde
Door Tim Weekenstro
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, onderhouden we een
tentamenarchief 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 inspraakorganen:
P-, PP- en M-raad
Regelmatig worden er vergaderingen gehouden van de P-, PP- en de M-raad. 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 wordt
informatie, maar ook meningen
uitgewisseld en wordt besproken wie
Verkiezingskoerier, jaargang 50

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 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
alleen dankzij de studenten dus laat je
stem horen!

Stemprocedure

O

ok dit jaar wordt er digitaal gestemd. Op dinsdag 8 december (vanaf
00.00 uur) en woensdag 9 december (tot 24.00 uur) 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.

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.

naar aanleiding van een probleem 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 van de FR en de UR
Door Roel Heijnen

A

dit is je kans om te stemmen voor die
medestudent die jouw mening goed kan
vertegenwoordigen in 2010! Dit stukje
dient als toelichting op de organisatie
van de universiteit en faculteit, zodat
je beide raden in een goed perspectief
kunt plaatsen.
Universiteit
In het bijgevoegde figuur zie je
een schematisch overzicht van de
organisatie van de TU/e. Het College
van Bestuur (CvB) leidt de universiteit.
Dit bestaat uit vier leden: de voorzitter

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; op 8 en 9 december dus. De
kandidaten die verkozen worden,
nemen vanaf 1 januari 2010 plaats in
de Universiteitsraad.
Binnen
Eindhoven
zijn
traditiegetrouw twee studentenfracties
actief die onder andere studenten
leveren voor de Universiteitsraad; dit
zijn PF en Groep-één. Wellicht ben je
al aangesproken door één van de twee

6
Verkiezingskoerier, jaargang 50

groepen die proberen jouw stem te
winnen voor de komende verkiezingen.
Beide groepen hebben in deze Koerier
ook een stukje geschreven waarin ze
over zichzelf en hun standpunten uiteen
zetten.
Faculteit
In de figuur zie je onder het College
van Bestuur alle faculteiten, het Stan
Ackermans Instituut voor postdoctorale
ontwerperopleidingen en de overige
algemene diensten staan. De diensten
worden op hun beurt weer gecontroleerd
door de dienstraad. Hier zal ik verder
niet op in gaan, omdat deze raad voor
studenten van minder belang is.
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 en ons geval is dit een
medewerker van STOOR.
De
faculteiten
hebben
een
vergelijkbare
organisatiestructuur
als de TU/e in geheel. Er is een
faculteitsbestuur, bij Natuurkunde
bestaand uit de decaan (Klaas
Kopinga), de directeur bedrijfsvoering

Verkiezingen

Verkiezingen

ls student op de TU/e heb je
een aantal rechten waar je zeker
gebruik van moet maken. Een
hiervan is stemrecht voor de leden van
de Faculteitsraad en Universiteitsraad.
Op dinsdag 8 en woensdag 9 december
vinden namelijk de verkiezingen voor
de leden van deze raden plaats. Middels
deze raden kunnen de studenten
hun mening direct geven aan het
faculteitsbestuur en universiteitsbestuur.
Zo kunnen de besturen in hun
besluitvorming rekening houden met de
standpunten van de studenten. Kortom,

(Ing. Lundqvist), de rector magnificus
(Prof. dr. ir. Van Duijn), de secretaris
(Ir. Roumen) en een vierde lid, belast
met onder andere de financiën van
de universiteit (Mr. J. P. van Ham).
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.
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(Tiny Verbruggen), de vice-decaan
belast met onderzoek (Gerrit Kroesen)
en een student met een adviserende
stem
(ikzelf,
Roel
Heijnen).
Het
faculteitsbestuur
is
ook
verantwoordelijk voor de opleiding
Technische Natuurkunde, maar in de
praktijk is opleidingsdirecteur (Ton van
Leeuwen) verantwoordelijk en heeft hij
ook een adviserende stem binnen het
faculteitsbestuur.

Op 8 en 9 december heb je
als student dus het recht je stem
uit te brengen op de leden van de
Faculteitsraad en Universiteitsraad.
Laat je mening horen en breng je
elektronische stem uit!

http://www.tue.nl/verkiezingen
Uitslagen en informatie over
verkiezingen

de

https://venus.tue.nl/pls/stem/v_start
De website met het stemformulier. Inloggen
met je TU/e username en password.
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.
http://www.tue.nl/pf/
PF
–
Studentenfractie
Universiteitsraad.

in

de
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Groep-één

Door Rik Nijhuis (secretaris)
Wat is de Universiteitsraad?
De Universiteitsraad is het centrale
medezeggenschapsorganen
van
de
TU/e en bestaat uit 9 personeelsleden
en 9 studentleden. De studentleden
zijn verdeeld over twee fracties, Groepéén 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 8 en woensdag 9 december. De
Universiteitsraad heeft in het kort twee
functies. Allereerst passeert het beleid dat
het College van Bestuur wil doorvoeren
de revue. Daar hebben we instemmingsof adviesrecht op. 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 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 in bachelor
én master, aansluiting van het VWO naar
het WO en het niveau van het Engels
van docenten. Verder zullen we ook aan
de slag gaan met de Harde Knip. In deze
discussie kunnen we invloed uitoefenen
op de voorwaarden die aan deze Harde
Knip zullen worden gesteld.
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 Bunkercommissie
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

Verkiezingen
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Het
faculteitsbestuur
wordt
gecontroleerd door de Faculteitsraad
(FR). 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.

Informatie
Meer
informatie
over
de
verkiezingen, de organisatie van de
universiteit en de faculteit en de
studentenfracties Groep-één en PF is te
vinden op de volgende websites:
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Infrastructuur
Naar aanleiding van een aantal vragen
tijdens de Universiteitsraadvergadering is
het College van Bestuur begonnen met
een onderzoek naar de haalbaarheid van
de multifunctionele collegekaart. Met
deze kaart zou je moeten kunnen printen,
maar ook kunnen betalen in de kantine.
Hij zou als sportkaart moeten kunnen

dienen maar je zou er ook boeken mee
moeten kunnen lenen. Wij zullen hier
op blijven aandringen tot deze pas er
daadwerkelijk is.
Daarnaast is er ook wat gedaan
met opmerkingen van ons over de
openingstijden van de Hal welke nu
verruimd zijn.
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.

De Progressieve Fractie (.PF)
Door Nic van Kooten (fractievoorzitter)
UR verkiezingen
Op 8 en 9 december vinden
de jaarlijkse verkiezingen voor de
Universiteitsraad (UR) en Faculteitsraad
(FR) weer plaats. Net als in voorgaande
edities van de Koerier mogen wij ons hier
aan jullie presenteren. Medezeggenschap
is onderbelicht en vaak onbekend, doch
zo belangrijk! Voor de student is het dé
manier om problemen aan de kaak te
stellen en invloed uit te oefenen op huidig
en toekomstig beleid. En juist daarom
is het belangrijk dat elke TU/e-student
stemt: om de significantie van onze stem
als vertegenwoordiger van de student
aan te duiden. Maak dus vooral gebruik
van je stemrecht en laat je stem voor de
Progressieve Fractie gelden!
Progressieve Fractie?
De Progressieve Fractie is vroeger
ontstaan als een linksere en idealistische
beweging die zich afzette tegen het
gangbare. Tegenwoordig zitten we
niet meer vast aan allerlei principes
of idealismen en hebben we toch vele
positieve aspecten behouden die nog

steeds een duidelijk verschil maken met
de gemiddelde universiteitraadsfractie.
Het uitgangspunt vinden we in onze
naam: progressief, oftewel, vooruitstrevend.
Daarvoor nemen we een actieve houding
aan: we zijn overal bij betrokken op zowel
lokaal (via FRUR (het tweemaandelijks
studentenoverleg tussen de studentleden
van de UR en de FR, red.), borrels, e.a.)
als nationaal niveau (via het Landelijk
Overleg Fracties en de LSVb (de Landelijke
Studentenvakbond, red.)) en komen vaak
met eigen ideeën. De PF onderscheidt
zich door veelvuldig gebruik te maken van
het initiatiefrecht middels het schrijven
van notities die gesteund worden door
studie- en studentenverenigingen. Deze
worden vervolgens aan het College van
Bestuur aangeboden.
Werkwijze
Wat ons nog meer onderscheidt is de
brede aanpak. Onze doelgerichte aanpak
beperkt zich niet tot het doel op zich,
maar wordt juist breder getrokken door
ook alle aspecten van het onderwerp mee
te nemen. Zo wilden we de lay-out van
de TU/e diploma’s wijzigen aangezien wij
ze niet representatief vonden. Vervolgens
zijn we niet alleen voor een betere
vormgeving van de diploma’s gegaan,
maar hebben we meteen de hele diplomauitreiking verheven tot het onderwerp van
onderzoek.

Verkiezingen
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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 handhaven of te
vergroten.
Een breder beeld
Groep-één probeert studenten te
stimuleren ervaring op te doen aan
buitenlandse of andere Nederlandse
universiteiten. Afgelopen jaar hebben we
hier al een aantal stappen in gemaakt, maar
nog steeds bevat niet elk curriculum een
verplicht onderdeel buitenlandervaring en
dat is waar we uiteindelijk naartoe willen.
De minor is een nieuwe mogelijkheid
om ervaringen op te doen. Wij vinden
dat iedere belemmering om je minor in
het buitenland te volgen, moet worden
verwijderd. Op basis hiervan is de eis
dat in de minor drie studiepunten aan
academische vorming moeten worden
besteed, door het College van Bestuur
weggenomen na een opmerking van
Groep-één. Ook dit is een stap in de goede
richting die dankzij Groep-één gezet is,
echter dient er nog meer gestimuleerd
te worden dat studenten voor een minor
naar het buitenland vertrekken.
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Wat heeft de PF bereikt?
Het afgelopen jaar hebben vele
onderwerpen op de agenda gestaan.
Hieronder zal een selectie van punten
gegeven worden waar we afgelopen jaar
veel aandacht aan hebben besteed en van
veranderingen die de Progressieve Fractie
heeft bereikt.
Naar aanleiding van een brief van
de PF is uiteindelijk werk gemaakt van
één gemeentelijk loket voor studenten
die activiteiten in Eindhoven willen
organiseren. Toen de TU/e op de eerste
plaats stond qua onderzoek met het
bedrijfsleven wereldwijd, heeft zij na een
tip van de PF gebakjes uitgedeeld om
deze toppositie te vieren. Verder zouden
studenten zonder het oplettende oog
van de PF pas bij een 6.0 een minorvak
voldoende halen. Wij hebben bereikt dat
dit de gebruikelijke 5.5 is. En zo zijn nog
wel meer punten die we behaald hebben.
Voorstellen die we gedaan hebben
middels brieven en complete notities zijn
bijvoorbeeld voor de verbetering van de
diplomaceremonie, het maken van een
minorkeuze website en erkenning voor
brede persoonlijke ontwikkeling.

Wat gaan we doen?
De speerpunten van de verkiezingen
zijn slechts een selectie uit de vele punten
die we komend jaar willen aanpakken.
Waar we ons vooral hard voor willen
maken is de persoonlijke ontwikkeling
van de student. De universiteit kan deze
bevorderen door te faciliteren, informeren
en erkennen. Met onze notitie voor een
Delphi-certificaat hebben we al een start
gemaakt voor erkenning van persoonlijke
ontwikkeling. Verder moet gedacht
worden aan bestuurswerk, studeren/
stage in het buitenland, het volgen van
cursussen en opdoen van culturele of
werkervaring.
Daarnaast willen we ook de kleinere
ongemakken die vaak vergeten worden
aanpakken. Denk aan een slechte
wireless dekking bij werkruimten of
het tekort aan stopcontacten. Of een
vervelende inroostering van college- en
instructiezalen.
Ook de catering krijgt dit jaar meer
aandacht: het contract met Albron loopt
af en nieuwe onderhandelingen zullen
gestart worden. Wie weet is er in de
toekomst een Starbucks op de campus te
vinden?
Behalve deze drie speerpunten moet
je o.a. ook denken aan studeren in het
buitenland, Engelse taalvaardigheid van
docenten, begeleiding van studenten
op onderwijsgebied, bestuursbeurzen,
profilering van de TU/e, de Harde
Knip en huisvesting op de campus.
Rond de verkiezingen wordt het
verkiezingsprogramma uitgedeeld waarin
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de punten voor komend jaar uitgebreid
behandeld zullen worden. Ook zijn ze op
onze website te vinden.
Op wie stemmen?
De universiteitraadsfracties zijn er
voor de student en de praktijk wijst uit
dat we het in 80% van de gevallen met
elkaar eens zijn. We verschillen echter in
uitgangspunt en werkwijze en dat dient
dan ook de basis voor je keuze te zijn.
Kies je voor een vooruitstrevende partij,
die met meer eigen ideeën komt, een
duidelijke positie inneemt en vooral ook
van zich durft te laten horen, kies dan
voor de Progressieve Fractie.
Meer info
Wil je meer weten? Regelmatig
brengen we een nieuwsbrief - de Focus uit, we hebben een maandelijkse borrel en
regelmatig nog andere contactmomenten.
Je kunt ook 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

Verkiezingen

Onze werkwijze bestaat er verder
uit dat we een discussie open-minded
ingaan en tegelijk zeer grondig bekijken.
We worden ook wel als zeer kritisch
getypeerd omdat we eerlijk zijn naar
de student als een beleidsstuk ons niet
bevalt: dan zeggen we nee of voeren we
actie. Wij durven een signaal af te geven
en een andere onderhandelingspositie in
te nemen als dat nodig is.
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Kandidaten faculteitsraad

I

n dit overzicht staan alle studentkandidaten voor de faculteitsraad Natuurkunde
(FRN). In de FRN is in totaal plaats voor vijf studenten, dus er is wel degelijk iets
te kiezen! Op pagina 16 vind je meer informatie over de FRN.

Naam: Veerle Crijns
Jaargang: 2006
Relevante ervaring:
Verenigingsbestuur der a.s.v. SSRE 2008-2009

Naam: Marloes van der Heijden
Jaargang: 2005
Relevante ervaring:
STOOR
Diverse Van-der-Waalscommissies
Bestuur Wervingsdagen
Opleidingscommissie (OC) (twee jaar)
P- en PP-raad
Naam: Suze Verbruggen
Jaargang: 2005
Relevante ervaring:
Bestuur der SVTN “J.D. van der Waals” 2007-2008
Diverse Van-der-Waalscommissies
Bestuur der FSE 2009-2010

Naam: Remco Poulus
Jaargang: 2004
Relevante ervaring:
Faculteitsraad 2008
Bestuur der SVTN “J.D. van der Waals” 2006-2007
Diverse Van-der-Waalscommissies
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Naam: Dirk van den Bekerom
Jaargang: 2006
Relevante ervaring:
Verenigingsbestuur der a.s.v. SSRE 2008-2009

Naam: Leroy Schepers
Jaargang: 2006
Relevante ervaring:
Faculteitsraad 2009
Bestuur der SVTN “J.D. van der Waals” 2008-2009
Diverse Van-der-Waalscommissies
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Verkiezingen

Naam: Anne van Gorkom
Jaargang: 2007
Relevante ervaring:
Bestuur der SVTN “J.D. van der Waals” 2009-2010
Diverse Van-der-Waalscommissies
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Extra info over de faculteitsraad
Door Tim Weekenstroo

B

Verkiezingen

innenkort
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 tien 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!
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