Motivatiebrief Studentenvertegenwoordigers Biologie 2022-2023
Motivation Letter Student Representatives Biology 2022-2023
[English below]
Beste biologiestudenten,
Bij deze zouden graag het opkomende onderwijsteam voor het komende academiejaar voorstellen.
Jullie denken nu misschien: "Onderwijsteam? Wat is dat ook alweer?"Awel, in het onderwijsteam
zetelen studentenvertegenwoordigers verspreid over de verschillende jaren in zowel de bachelor
als de master biologie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten en zullen hun belangen
vertegenwoordigen in de communicatie naar proffen en assistenten toe, in de POC, OOR en zo
ook in StuRa. Verder zorgen zij er ook voor dat alle belangrijke en relevante informatie vanuit
deze verschillende raden tot bij de studenten geraakt.
Ikzelf, Elke Voeten, zal opkomen als onderwijsverantwoordelijke en zal mezelf eerst even kort
voorstellen. Ik zit momenteel in mijn derde bachelor en zal volgend jaar nog een paar bachelorvakken opnemen en al reeds de master starten. Ondertussen is dit mijn derde jaar als stuver en
dankzij mijn praesesjaar dit jaar bij BIOS is mijn hart voor studentenvertegenwoordiging alleen
maar gegroeid. Studentenvertegenwoordiging is natuurlijk geen ’one-person’-job en daarom kom
ik samen met het volledige team op. Onder hen zullen de zes overige stemmen in de POC verdeeld worden en ook in OOR zullen zij een stem opnemen. Hieronder stellen zij zichzelf alvast
graag voor.
Tweede bachelor: Timmy & Pascal
Dag lieve toekomstige 2de jaars! Wij zijn Timmy Lacquaye en Pascal van der Bij en komen op
als jullie nieuwe stuvers. Zit je met problemen zoals een slechte cursus, slecht uurrooster, conflicten met bepaalde proffen. . . spreek ons dan zeker aan. Wij vormen een aansprekingspunt voor
jullie en zullen jullie stem vertegenwoordigen. Zo kunnen we jullie en alle toekomstige studenten
helpen om goed te slagen!
Derde bachelor: Josephine
Dag allemaal! Ik ben Josephine Buchta, jullie vorige onderwijsverantwoordelijke en toekomstige
vertegenwoordiger voor de derde bachelor! Ik ben al sinds mijn eerste bachelor een stuver en
wil jullie graag blijven vertegenwoordigen. Ik wil graag helpen deze richting te optimaliseren en
ervoor te zorgen dat jullie je gehoord voelen! Jullie kunnen bij mij terecht met al jullie vragen,
bedenkingen en klachten over onderwijs gerelateerde onderwerpen, en ik zal ervoor zorgen dat
die bij de juiste persoon terecht komen, zodat we jullie zo efficiënt mogelijk kunnen helpen!
Master (Moleculaire track): Elke & Jasmine
Dag lieve masterstudenten! Wij zijn Elke van Rooij en Jasmine Donckers en wij zullen volgend
jaar jullie aanspreekpunt zijn voor de track ‘moleculaire biologie en fysiologie’. Bij ons kunnen jullie terecht met al jullie onderwijsgerelateerde vragen, bedenkingen, suggesties en (als het
echt moet) ook klachten over je masteropleiding. Zelf zullen we de studenten geregeld wel eens
spammen met bevragingen en evaluaties, dus onze naam zullen jullie wel kunnen onthouden
;). Misschien handig om te weten: Jasmine volgt de Nederlandstalige en Elke de Engelstalige
master. Met vragen of opmerkingen omtrent bvb. de externe stage, mag je Jasmine dus altijd
lastig vallen. Met vragen over de Advanced Biology vakken buiten je gekozen track ben je dan
dus beter af bij Elke. We kijken er alvast naar uit om jullie stem te vertegenwoordigen!
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Master (Ecologische track): June & Thomas
Hallo lieve mede-masters! Naast onze toffe vertegenwoordigers voor de ‘moleculaire biologie en
fysiologie’ track, zullen June Heene en Thomas Rombouts jullie aanspreekpunt zijn voor alle vakken binnen de track ‘ecologie, evolutie en conservatiebiologie’. Ons kun je vaak in het veld vogels
zien tellen, zeldzame planten zien zoeken, of ons in de vijver tegenkomen terwijl we amfibieën
achternazitten. Als je snel een antwoord nodig hebt, mag je ons altijd contacteren met vragen,
bedenkingen, suggesties en (maar hopelijk geen) klachten over je masteropleiding of individuele
vakken. Ook als je nood hebt aan een babbel mag je ons zeker altijd een berichtje sturen :). In
de omgekeerde richting zullen wij jullie ook vragen om ons te helpen onze opleiding nog kwaliteitsvoller te maken. June kennen jullie misschien nog als jaarverantwoordelijke van een tijdje
geleden, zij doet nu de Engelstalige master, en Thomas zal het team nog sterker maken in zijn
eerste master. We kijken er enorm naar uit jullie beter te leren kennen en jullie zo goed mogelijk
te vertegenwoordigen!
Kortom, een heel team vol enthousiaste studenten die staan te trappelen om jullie volgend academiejaar te vertegenwoordigen. Vergeet zeker jullie stem niet uit te brengen op vrijdag 29 april
en hopelijk tot volgend jaar!

Dear Biology Students,
We would like to introduce the upcoming student representative team. This team includes student representatives from different years in both the bachelor and master biology programs. They
are the first point of contact for students and will represent their interests in the communication
towards professors and assistants, in the POC, OOR and in StuRa. They also ensure that all
important and relevant information from these different councils reaches the students.
I, Elke Voeten, will act as head student representative and I will first introduce myself briefly.
I am currently in my third bachelor and I will be taking a few more bachelor courses next year,
while already starting the masters program. This is my third year as a student representative
and thanks to my past year as president at student organization BIOS, my love for student
representation has only grown. Student representation is, of course, not a one-person-job, which
is why I will be supported by a team. The six remaining votes in the POC will be distributed
among them and they will also have a say in the decision making process of OOR (Overarching
Educational Council of the Faculty of Science). They will introduce themselves in the following
paragraphs.
Second bachelor: Timmy & Pascal
Hello dear future 2nd years! We are Timmy Lacquaye and Pascal van der Bij and will act as
your new student representatives. Do you have problems with lecture materials or your timetable, conflicts with certain professors... please do not hesitate to contact us. We are your point
of contact and will represent your voice. This way we can help you and all future students to
succeed!
Third bachelor: Josephine
Hello all! I am Josephine Buchta, your previous head student representative and future representative for the third bachelor! I have been a student representative since my first bachelor and
would like to continue representing you. I would like to help optimize this degree and make sure
you feel heard! You can come to me with all your questions, concerns and complaints about
education-related topics, and I will make sure that they get to the right person, so we can help
you as efficiently as possible!
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Master (Molecular track): Elke & Jasmine
Hello master students! We are Elke van Rooij and Jasmine Donckers and we will be your first
point of contact for the track ’molecular biology and physiology’. You can contact us with all
your education-related questions, concerns, suggestions and (if necessary) complaints about your
master program. We ourselves will regularly ask for your opinion so you will have no problem
remembering our names ;). It is maybo good to know that Jasmine follows the Dutch master and
Elke the English master. So if you have questions or remarks about e.g. the external internship,
you can always ask Jasmine. For questions about the Advanced Biology courses outside your
chosen track, you are better off contacting Elke. We look forward to representing you!
Master (Ecology track): June & Thomas
Hello dear fellow masters! Besides our cool representatives for the ’molecular biology and physiology’ track, June and Thomas will be your point of contact for all subjects within the track
’ecology, evolution and conservation biology’. You may see us out in the field counting birds,
looking for rare plants, or you could run into us chasing amphibians in the pond. If you have a
question for us, you may always contact us with questions, concerns, suggestions, and (though
we hope to avoid this, ofcourse) complaints about your master’s program or individual courses.
Also, if you just need to chat, don’t hesitate to send us a message, anytime :). We will also
ask you to help us make our program even better. You may know June as the student year
representative from a while ago, she is now in the English master, and Thomas will join the team
in his first master. We look forward to getting to know you better and to represent you as much
as possible!
To sum up, a whole team full of enthusiastic students who are eager to represent you next academic year. Don’t forget to cast your vote on Friday, April 29 and hopefully we’ll see you next
year!
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