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EVEN VOORSTELLEN
Lieve FSW’er!
Ik ben Wieke, ik ben 20 jaar oud en ik 
zit nu in mijn derde jaar van 
Culturele antropologie, waar ik vorig 
jaar al plaats nam in de Opleidings-
commissie. Aankomend jaar wil ik me 
in de Faculteitsraad verder bemoeien met 
de verbetering van ons onderwijs. Ik zal me daarbij focus-
sen op de thema’s inclusiviteit en toegankelijkheid, draag-
vlak van de medezeggenschap en duurzaamheid. Ik hoop 
dat we snel weer een kopje thee kunnen doen in het Hok, 
maar online ben ik altijd bereikbaar. Hopelijk tot snel!
 

Ik ben Boaz, 23 jaar oud en momenteel 
bezig met het laatste jaar van mijn ba-
chelor Sociologie. FSW’ers kunnen mij 
kennen als oud bestuurslid van Usocia 
en dit jaar zal ik mijn jaren bij onze 

Faculteit afsluiten in de raad. Ik zal mij 
 als PR-coördinator bezig houden met de 
WC-krant en de sociale media. Daarnaast focus ik mij dit 
jaar op studentenvoorzieningen en internationalisering. 
Alle inbreng van jou als student is welkom bij mij dus 
schroom niet om contact te zoeken!

Hallo, Mijn naam is Daniël en ik ben 24 
jaar oud. Na vele jaren betrokken te 
zijn bij de organisatie van de faculteit, 
achter en voor de schermen, kan ik 
met trots zeggen Technisch voorzitter 
van de FR te zijn dit jaar. Meepraten over 
hoe je onderwijs wordt vormgegeven, dat 
is wat ik het belangrijkst vind. Ik kan daarom niet 
wachten om jullie te vragen naar jullie mening komend 
jaar!

Hey! Ik ben Fenna, 21 jaar en momenteel 
3de jaars (Kind- en Jeugd) Psychologie 
studente. Dit jaar zal ik jullie met 
plezier vertegenwoordigen in de 
Faculteitsraad, waarin ik mij in het 

bijzonder zal inzetten voor studenten en 
docenten welzijn, arbeidsmarktoriëntatie 

en tutoraat. Jullie input is hiervoor heel belangrijk, dus 
kom vooral met alle tips en ideeën naar mij toe!

Hoi iedereen! Ik ben Nikki en ik ben 20 
jaar. Vorig jaar was ik bestuurslid bij 
Versatile, en dit jaar 
vertegenwoordig ik ISW en de 
studenten van de FSW in de Faculteits-
raad. Binnen de Faculteitsraad zal ik me 
o.a. bezighouden met studenten- en 
docenten welzijn, arbeidsmarktoriëntatie en tutoraat. 
Mocht je ideeën, tips of met andere voor de FR relevante 
facultaire zaken zitten, vlieg me aan!

Hoi allemaal! Ik ben Veronique, ik 
ben 21 jaar oud en ik ben 3e jaars 
psychologie studente. Vorig jaar 
was ik de secretaris van Brainwave 

en dit jaar zal ik plaatsnemen in de 
Faculteitsraad waar ik mij in zal zetten 

voor een toegankelijke universiteit. Jullie input is 
super belangrijk voor ons, dus als je tips of ideeën 
hebt, stuur dan vooral een mailtje! Hopelijk tot snel 
op de Faculteit!

Hee allemaal! Mijn naam is Janneke 
en ik ben 21 jaar. Afgelopen jaar was 
ik bestuurslid bij studievereniging 
PAP. Nu zit ik in mijn 4e jaar van de 
studie Pedagogische Wetenschappen 
en zal ik me vol enthousiasme voor 
jullie inzetten in de Faculteitsraad! Ik zal mij voor-
namelijk richten op jullie studentenvoorzieningen, 
zowel op de universiteit als thuis. Heb jij ideeën, tips 
en/of tops hierover of wil je iets anders aankaarten 
op facultair niveau, dan hoor ik graag van je!
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