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Geachte decaan, beste Peter,  

Eén van de belangrijkste taken van een studentenraad is het contact met de achterban. Zonder dit                

contact, kunnen wij onze taken niet uitvoeren. In het faculteitsreglement staat hierover de volgende              

taakomschrijving: “De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg           

in de universiteit.” (Lid 8.47.1).  

Wij stuiten bij het uitvoeren van deze taak op een probleem. Via de huidige wegen (social media,                 

posters, flyers, het aanspreken van studieverenigingen) bereiken we niet alle studenten. Er is een              

groep studenten, zoals masterstudenten, die minder makkelijk te bereiken zijn, terwijl wij ze wel              

vertegenwoordigen. Om deze reden zouden wij graag zien dat de FSR de mogelijkheid krijgt tot het                

versturen van een mail-to-all naar alle studenten van de FNWI.  

Op deze manier krijgen studenten mails te zien met de FSR als afzender, waardoor er geen                

verwarring ontstaat over wat informatie is vanuit de studentenraad, en wat informatie is vanuit de               

faculteit. De studentenraad heeft daarmee grotere autonomie over de informatie die wordt            

verspreid, en kan beter voldoen aan zijn taak van het bevorderen van openheid en discussie op de                 

faculteit.  

Daarnaast geeft het ons ook een zekere flexibiliteit die we goed kunnen gebruiken bij het informeren                

van studenten over de lopende dossiers en het verkrijgen van de mening van onze achterban. Dat                

hier grote behoefte aan is, vernemen wij geregeld van studenten en is ook te vinden in het                 

eindrapport van commissie Democratisering en Decentralisering (p.59).  

De mogelijkheid tot het versturen van mails-to-all willen we gebruiken wanneer wij van mening zijn               

dat we genoeg relevante informatie hebben om een mail mee te vullen, dus niet op periodieke basis.                 

Wanneer er sprake is van mogelijk gevoelige informatie, zal dit besproken worden met afdeling              

communicatie.  

De FSR acht de mogelijkheid tot het verzenden van mails-to-all als noodzakelijk bij het uitvoeren van                

zijn taken zoals die in het faculteitsreglement zijn vastgesteld. De CSR en een aantal facultaire               

studentenraden hebben deze mogelijkheid al, dit bevalt daar goed. Bij dezen het verzoek om dit ook                

voor de FSR FNWI mogelijk te maken.  
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Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de gehele FSR en wacht ik                

uw reactie af. 

Met vriendelijke groeten, 

Esther de Boer 

Voorzitter FSR FNWI 
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