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Deze maand leggen we kort alle rollen uit die er bin-
nen onze faculteit in de inspraak zijn te vinden. Op 
verschillende plekken zetten studenten zich ieder jaar 
in om het onderwijs van alle studenten op onze facul-
teit te verbeteren. Hier zijn ze voor jullie een keer op 
een rijtje. 

Opleidingscommissie 
De OC-kamer is het adviesorgaan van 
een opleiding. Als je in de 
OpleidingsCommissie-Kamer van je 
eigen opleiding plaatsneemt, werk je 
samen met andere studenten mee aan 
de verbetering van de kwaliteit van jouw 
onderwijs. Je vergadert zes keer per jaar samen met 
docenten over cursusevaluaties, tentamens en 
veranderingen die binnen je opleiding plaatsvinden. 
Daarnaast geef je advies aan het Management Team (MT) 
van je opleiding. Je vertegenwoordigt je 
medestudenten, peilt hun mening en inventariseert hun 
klachten en opmerkingen over het onderwijs. Je bent als 
het ware de brug tussen de studenten en docenten.

Faculteitsraad
Als student-lid van de faculteitsraad 
(FR-lid) geef je maandelijks gevraagd 
en ongevraagd advies aan het bestuur 
van de faculteit over allerlei lopende 

zaken. Je werkt samen met zes andere 
studenten en zeven personeelsleden. Als 

FR-lid heb je een signalerende en controlerende functie 
ten opzichte van het FB. Daarnaast kenmerkt de 
Faculteitsraad zich door een open, constructieve en 
vooral proactieve rol in de samenwerking met het FB. 
Verder blijf je op de hoogte van de belangrijke 
ontwikkelingen binnen het onderwijs die spelen binnen 
de faculteit en universiteit door nauw contact te 
onderhouden met andere Insprakers en de 
universiteitsraad.

Studentlid MT
Als student-lid van het Management 
Team (MT) neem je plaats in het 
bestuursorgaan van je opleiding. Je 
praat mee over het beleid en de 
inrichting hiervan en spreekt namens alle 

studenten van je opleiding. Je hebt veel contact met be-
leidsmedewerkers en bent, afhankelijk van je opleiding, 
verantwoordelijk voor dingen als mentor-contact, pro-
motie, of contact met de studievereniging. Deze functie 
is heel veelzijdig en je hebt als student een jaar lang de 
kans mee te lopen in een professionele omgeving met 
hoog-opgeleide mensen.

Assessor
De Assessor is het student-lid van het 
faculteitsbestuur (FB). Als Assessor 
vorm je de schakel tussen het FB en de
studenten. Je maakt je hard voor 
studenten in het bestuur. Het is dus 
belangrijk dat je op de hoogte blijft van 
alles wat er leeft onder de studenten binnen de faculteit. 
Je doet dit door zelf vergaderingen bij te wonen, maar 
ook door goed contact te houden met Insprakers

PROMOTIEWEEK

10 november  Faculteitsraadvergadering
15:00 - 17:00  Online

24 november  Parlo 2
18:00 - 20:00  Online

STRIP VAN DE MAAND

30 november - 4 december
Als je meer wilt weten over hoe de inspraak op onze 
faculteit in elkaar zit, houdt dan deze week jouw 
sociale media goed in de gaten. De inspraak zal dan 
uitgebreider uitgelegd worden en er zullen vanuit 
verschillende kanalen gepromoot worden waar jij als 
student met problemen terecht kan!


