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Beste eerstejaars, 

Welkom bij de Faculteit Wijsbegeerte!

Fijn dat je voor de studie filosofie in Groningen hebt gekozen. Je hebt een geweldig goede 
keuze gemaakt. In de studie filosofie leer je nadenken over de fundamenten van onze kennis, 
cultuur, samenleving en geschiedenis. Je leert denken, lezen, schrijven, en presenteren, vaar-
digheden waarmee je de wereld kunt veroveren.

Onze faculteit staat zeer goed aangeschreven in binnen- en buitenland, op het gebied van 
onderwijs maar ook onderzoek. In onze faculteit staan “de ramen open”: we beoefenen filo-
sofie in nauwe samenhang met ontwikkelingen in wetenschap en samenleving. Daar komt 
bij dat we een heel gezellige faculteit zijn. We hebben een gemeenschappelijke kantine waar 
studenten en docenten lunchen en koffie drinken. Er is een actieve studievereniging, STUFF, 
die vele activiteiten organiseert zoals een pubquiz, een bandjesavond, het docentencafé en 
een introductiekamp. Ook geeft zij een mooi, informatief en onderhoudend blad uit: de Qualia.

In dit introductieboekje maak je alvast kennis met de faculteit, de studie en de activiteiten van 
STUFF. Ons onderwijsprogramma is breed en omvat onder meer ethiek, sociale en politieke 
filosofie, wetenschapsfilosofie, logica en argumentatieleer, kentheorie, philosophy of mind, 
en natuurlijk de geschiedenis van de filosofie, van de klassieke oudheid tot het heden. Na het 
eerste jaar krijg je meer gespecialiseerde vakken. Bij alle verscheidenheid aan onderwerp en 
aanpak zul je merken dat kritisch nadenken en helder argumenteren en schrijven bij ons cen-
traal staan. Daarin wordt dan ook flink geoefend in de werkcolleges en de filosofische practica.

Na de bachelor kun je aan deze faculteit kiezen uit zes masters: Filosofie; Filosofie en 
Maatschappij; de Lerarenopleiding Filosofie; Philosophy, Science and Humanities; de onder-
zoeksmaster; en de interdisciplinaire master Philosophy, Politics and Economics (PPE). Ook 
deze masteropleidingen staan internationaal in hoog aanzien, vooral door de uitmuntende 
reputatie van de docenten en onderzoekers in onze faculteit.

Zoals je weet moet je in het eerste jaar minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen 
naar het tweede jaar. Wanneer je echter systematisch je werk doet, colleges niet verzuimt en 
actief bent in werkgroepen is de propedeuse prima in een jaar te doen.

Met vragen en opmerkingen kun je bij de mentoren terecht. Zij kunnen je verder helpen of 
doorverwijzen naar de juiste persoon. We willen graag dat een ieder zich snel thuis voelt in 
onze Faculteit, en we staan dus voor je klaar.

Namens alle medewerkers en het bestuur wens ik je veel plezier, uitdaging en verwondering 
bij je studie!

Prof.dr. Jan-Willem Romeijn
Decaan (voorzitter van het bestuur)
                5

Welkom



Faculteitsbureau
Naast docenten en onderzoekers (wetenschappelijk personeel, WP) kom 
je op de faculteit medewerkers van het Faculteitsbureau tegen. Zij werken 
als ondersteunend en beherend personeel (OBP). 

De belangrijkste OBP’ ers voor studenten zijn:

• Studieadviseurs Anouk Labberté en Janine Weeting.  
Zij stellen zich voor op de volgende pagina’s. 

• Medewerker studentzaken Siepie Blom. 
Bij haar kun je terecht met vragen over het rooster en met algemene vra-
gen. Samen met Marion Vorrink (secretaresse van het faculteitsbestuur)) 
zit zij op het secretariaat (bovenste foto). 

• International officer Regine van Groningen (foto linksonder). 
Bij haar kun je terecht met vragen over studeren in het buitenland. 

• Practicumdocenten Job de Grefte, Sjoerd Griffioen en Sanne Hupkes, zij 
stellen zich verderop in dit boekje aan je voor.

Op de website http://www.rug.nl/filosofie/contact/faculty-office
staat een foto van het Faculteitsbureau van vóór de coronacrisis  
(een paar zijn inmiddels uit dienst en vervangen door hun opvolgers).

Andere medewerkers van het faculteitsbureau zijn:

• Onderwijsmanager Femke Hemelaar (foto rechtsonder)
• Webmaster en communicatiemedewerker Fré Moorrees
• Privacy-coördinator Harrie ten Have
• ICT-frontofficer Hauke de Vries
• Gebouwenbeheerder Albert-Jan Santes
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Secretariaat: Marion Vorrink (bestuur) en Siepie Blom (onderwijs)

Interntational officer: 
Regine van Groningen

Onderwijsmanager: 
Femke Hemelaar

http://www.rug.nl/filosofie/contact/faculty-office


De overgang van het middelbaar onderwijs naar de universiteit kan groot zijn. 
Je hebt veel vrijheid, maar je moet zelfstandig je werk plannen en inde 
len en je grote hoeveelheden tekst en informatie eigen maken. Ook in je per-
soonlijk leven kunnen ingrijpende dingen gebeuren tijdens je studententijd, 
leer je zelfstandig je weg vinden en moet je vaak belangrijke keuzes maken. 
Maar je staat er niet alleen voor!

Studieadviseurs

Bij onze studieadviseurs Anouk Labberté en Janine Weeting kun je terecht 
met al je vragen en problemen die te maken hebben met je opleiding en 
met jou als student. Voor onze bachelorstudenten (dat ben jij als eerstejaars) 
is Anouk de studieadviseur, en voor onze masterstudenten is dat Janine.

Voorbeelden van gespreksonderwerpen:
• Studievoortgang, -planning en eventuele –vertraging
• Ondersteuning tijdens de studie (Studie Ondersteunings Groep)
• Bindend studieadvies (BSA)
• Studiekeuze en eventuele overstap naar een andere studie
• Vakkenkeuze binnen de studie filosofie
• Voorzieningen vanwege een functiebeperking
• Overgangsregelingen
• Alternatieve tentamenregelingen
• Persoonlijke omstandigheden en problemen
• Ziekte en psychische problemen

Bij moeilijkheden kun je contact met ons opnemen en zullen we proberen 
je te helpen een oplossing te vinden of in ieder geval hulp en ondersteun-
ing. 

Je studieadviseur houdt ook je studievoortgang in de gaten en zal je zo 
nodig uitnodigen voor een gesprek. Je kunt ook altijd zelf een afspraak 
maken. Gesprekken met een studieadviseur zijn altijd vertrouwelijk. In-
formatie zal nooit worden gedeeld met anderen (studenten, docenten, 
examencommissie, administratie, ouders) tenzij jij daar zelf uitdrukkelijk 
toestemming voor geeft. 

Aanmelden voor een gesprek met de studieadviseur kan:
• door een email te sturen: fil-study-advisor@rug.nl
• door langs te gaan bij het secretariaat of te bellen: 0503636161

Twijfel niet om langs te komen! Wij vinden elk probleem, klein of groot, een 
gesprek waard. Veel succes het komende studiejaar!

Zie ook: www.rug.nl/filosofie/contact/study-advisorAnouk Labberté Janine Weeting

Verplichte literatuur (boeken en readers) bestellen 

Via Ocasys www.rug.nl/ocasys (selecteer 2021-2022) zie je wat je nodig hebt. 
Als je lid wordt van studievereniging STUFF kun je alles met korting aan-
schaffen, zie: www.stuffgroningen.nl/mijn-stuff/boeken-bestellen 
Verplichte literatuur bij een vak kan (deels) bestaan uit een zg. reader. Die 
kun je bestellen via de printshop van Ricoh: : https://rug.print.ricoh.nl/DSF/ 
Log in via Aanmelden (rechts bovenin). Klik op Readers (in het menu links of 
op de afbeelding). Vervolgens kies je Studiejaar 2021-2022, en tot slot Facul-
teit Wijsbegeerte. Per blok (semester 1a is het eerste blok) zie je de readers 
staan die je nodig hebt. Je kunt ervoor kiezen om thuis te laten afleveren of 
op een servicepunt. Houd er rekening mee dat het een week duurt voordat 
de reader is afgeleverd.
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Beste Eerstejaars,
 
Ten eerste willen we je van harte welkom heten op onze faculteit. We hopen dat je het er naar je zin 
zult hebben. Om je tijd als filosofiestudent nog leuker te maken kunnen we je aanraden om je aan 
te sluiten bij STUFF. Hieronder staat uitgelegd wat dat inhoudt: 

Wat is STUFF? 
De naam ‘STUFF’ staat voor Studievereniging Faculteit Filosofie. Zij is in 2004 opgericht als verenig-
ing voor alle filosofiestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als doel om het contact 
tussen studenten te vergroten/bevorderen. 

Wat doen wij?
Ieder jaar organiseren we veel activiteiten, beginnend bij de introductieperiode. In deze tijd verzor-
gen wij (in samenwerking met de faculteit) het studentmentoraat, het introkamp en de introductie-
borrel. In de rest van het jaar organiseren we de studiereis, carrièredagen, een beerpong toernooi, 
maandelijkse borrels en vele andere activiteiten. Verder ‘verzorgt’ STUFF (met de faculteit) het 
verenigingsblad de Qualia: een magazine vol filosofische essays, interviews en overige filosofiegere-
lateerde stukken. Dit alles wordt geschreven door onze eigen filosofiestudenten. 

Karakter van STUFF 
Onze studie heeft een kleine faculteit met een gemoedelijke en vrijblijvende sfeer. Dit karakter 
heerst dan ook in de vereniging. De faculteit Wijsbegeerte heeft een grote verscheidenheid aan stu-
denten: politieke voorkeur varieert van links tot rechts, progressief tot conservatief. Ook hebben de 
studenten verschillende levensstijlen, persoonlijke opvattingen, etc. Onze vereniging heeft daarom 
een grote variatie aan evenementen, waarmee we proberen om al deze studenten op hun plek te 
geven binnen de vereniging. 

Lid worden  
Als je bij onze faculteit staat ingeschreven kan je lid worden van STUFF. Het lidmaatschap kost 
€15,- per jaar. Iedereen die lid is, wordt uitgenodigd voor onze evenementen, ontvangt de Qualia en 
krijgt korting bij het bestellen van studieboeken. Je kunt je inschrijven via:  
https://www.stuffgroningen.nl/lid-worden

Actief lid worden 
Als lid van STUFF zijn er verschillende manieren om je actief te betrekken bij de vereniging. Je kunt 
je aansluiten bij commissies, de Qualia en de STUFF-band. De commissies zijn verantwoordelijk voor 
het organiseren van activiteiten, de Qualia schrijft het blad ‘Qualia’ en de STUFF-band treedt op bij 
bepaalde evenementen. 

Verder is er de mogelijkheid om zelf activiteiten te bedenken en hiervoor commissies op te richten. 

Met vriendelijke groet en tot komend jaar, 
Het zeventiende STUFF-bestuur

STUFF
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Marte van Oorschot, voorzitter
Caio Agostinho, secretaris

Pieter Bas van Zuijlekom,  
penningmeester

Jacob Boorsma, comm. extern

Rikst Zijlstra, comm. intern



Beste filosofen-in-spé, 

Namens alle ouderejaars wil ik jullie graag welkom heten op onze studie! 

Om jullie een beetje wegwijs te maken binnen de faculteit en het Groningse 
studentenleven in het algemeen zijn ouderejaars aangesteld als student-
mentoren. Zij zitten al langere tijd op de studie en weten dus hoe het reilen 
en zeilen gaat.

De studentmentoren zullen je helpen kennismaken met de faculteit en 
de studievereniging. Alle eerstejaars worden verdeeld over zeven mentor-
groepjes, met elk twee mentoren. Met name in de eerste helft van het acad-
emisch jaar zullen er meerdere afspraken worden gemaakt met de mentor-
groepjes, waarbij je al je vragen kunt stellen en de hulp kunt krijgen die je 
nodig hebt. Uiteraard gebeurt dit veelal onder het genot van een drankje :) 

Op maandag 6 september vindt de eerste kennismaking van de eerstejaars 
plaats. Op deze dag wordt dan ook bekend gemaakt in welk mentorgroepje 
je zit. Met dat mentorgroepje ga je, na de informatiebijeenkomst, iets leuks 
doen. 

Hierbij krijg je een verdere uitleg van het mentorsysteem en je kunt je me-
teen aanmelden voor het introductiekamp!

Met vriendelijke groet,  

Rikst Zijlstra  
Studentmentorcoördinator (SMC)

Mentorgroepen
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Caio en Jacob

Marte               en               Femke

Jimmy   en  Janke

Kirsten, Jona en Sijmen Tijmen      en           Folkert

Lotte en Rikst

Thessa      en  Leon (internationals)



Rooster introductie en... 

maandag 6 september:   
9.00 - 10.00 uur  Welkom en introductie in zaal Omega:
    Decaan, studieadviseur, STUFF-bestuur,  
    mentoren, OMF, practicumdocenten.
10.00 - 11.00 uur  Mentorgroepen: kennismaking en   
    rondleiding (30 min om-en-om).
11.00 - 13.00 uur  Practicumgroepen eerste bijeenkomst 
    (o.a. instructie Studentportal, Nestor)
    Aansluitend: activiteiten mentorgroepen 
dinsdag 7 september 
9.00 - 11.00 uur  College Ethiek 1 (Bart Streumer)
11.00 - 13.00 uur  werkcollege 

woensdag 8 september: collegevrije dag
vanaf 17.00 uur  barbecue (zie uitnodiging op de achterzijde)

donderdag 9 september
9.00 – 11.00 uur  College Geschiedenis van de Filosofie 1 
    (Tamer Nawar) 
11.00 - 13.00 uur  werkcollege     

vrijdag 10 september
9.00 – 11.00 uur   College Geschiedenis van de Filosofie1 
    (Tamer Nawar)
11.00 - 13.00 uur   werkcollege 
14.30    verzamelen voor vertrek intro-kamp 
    op het station (Peerd van Ome Loeks)
10 t/m 12 september  INTRODUCTIEKAMP Bakkeveen 

 
Dit boekje is samengesteld vóór het overheidsbesluit van 13 augustus.  
Als besloten wordt tot herinvoering van coronamaatregelen (afstand),  

wordt onderstaand rooster daarop aangepast. Kijk voor het actuele rooster op: 
rooster.rug.nl  en houd Need to Know op de Studentportal in de gaten.

maandag 13 september
9.00 - 11.00 uur  College Ethiek 1 (Bart Streumer)
11.00 - 13.00 uur  werkcollege

dinsdag 14 september
09.00 - 11.00 uur  College Ethiek 1 (Bart Streumer)
11.00 - 13.00 uur  werkcollege
middag/avond  activiteiten mentorgroepen

woensdag 15 september  collegevrije dag

donderdag 16 september
9.00 – 11.00 uur  College Geschiedenis 1 (Tamer Nawar)
11.00 - 13.00 uur  werkcollege
middag / avond  activiteiten mentorgroepen

vrijdag 17 september
9.00 – 11.00 uur  College Geschiedenis 1 (Tamer Nawar)
11.00 - 13.00 uur  werkcollege

...eerste collegeweken

Je mentoren organiseren waarschijnlijk nog extra  
activiteiten. Houd dus contact zodat je op de hoogte blijft!

 
Alle hoorcolleges vinden plaats in zaal Omega van de Faculteit Wijsbegeerte,  

aan de Oude Boteringestraat 52 te Groningen. Ingang via de steeg!
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Buitenland
http://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/wijsbegeerte/study-abroad/
In je studententijd krijg je de kans om naar het buitenland te gaan. Als je hier 
in geïnteresseerd bent, is het slim om je goed voor te bereiden. Om er ach-
ter te komen met welke universiteiten de onze faculteit contact heeft, klik je 
op de Student Portal boven in je scherm op Study Info en daarna op Study 
Abroad onder het kopje Advice, Rules and Regulations. 

Studenten Service Centre (SSC)  http://www.rug.nl/ssc
Het Studenten Service Centre biedt allerlei handige cursussen en diensten 
aan die helpen beter, fijner, efficiënter te studeren. Cursussen om te leren 
om te gaan met uitstelgedrag, leren plannen, maar ook een studentenpsy-
choloog, maken deel uit van hun aanbod. Op deze site kan je meer informatie 
vinden over de cursussen en kan je inschrijvingen voor de cursussen regelen.

Cursuscatalogus (Ocasys)   https://www.rug.nl/ocasys/
Op deze site kun je informatie vinden over alle vakken die de RUG aanbiedt. 
Op Ocasys vind je een korte omschrijving van de inhoud van het vak, hoeveel 
studielasturen men aan een vak zou moeten besteden, door welke docent 
het vak gegeven wordt en welke literatuur je nodig hebt. Dit is handig om 
te weten om je goed voor te bereiden op het vak of als je een ander vak wil 
volgen (bijvoorbeeld aan een andere faculteit) en meer informatie zoekt over 
de inhoud van het vak.

Cijfers en inschrijvingen (Progress)  https://progresswww.nl/rug/
Aan het begin van het jaar dien je je in te schrijven voor de vakken die je wil 
volgen. Om in te tekenen bij een vak, ga je naar de site en log je in met je 
studentnummer (s1234567) en klik je op intekenen. Vervolgens ga je naar 
Wijsbegeerte, daarna Eerstejaarscolleges en klik je de vakken aan die je wil 
volgen (voor voltijd bachelor eerstejaars zijn dit alle vakken). Als laatste klik je 
op ‘meld aan’.  Hier kan je ook je cijfers bekijken.

Social media
Je kunt de Faculteit ook volgen via Facebook en Twitter:
FB: www.facebook.com/filosofiegroningen
T: twitter.com/wijsbegeerte

Tips
Student Portal    studentportal.rug.nl

Voor Groningse studenten is er geen enkele website belangrijker dan deze!

Op het tabblad Today van de Student Portal vind je mededelingen, opgedeeld 
in twee categorieën: 
• Need to Know: noodzakelijk en verplicht om te weten.
• Nice to Know: leuk of handig om te weten.
Je kunt aan de afkorting onderaan zien van wie de mededeling afkomstig is. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn: RUG (een centrale universitaire afdeling), of FIL (Fac-
ulteit Wijsbegeerte).

Op het tabblad Study Info vind je bovenaan informatie i.v.m. de coronacrisis, 
dan informatie voor filosofiestudenten, en daaronder informatie voor alle 
RUG-studenten. Op het tabblad Career vind je vacatures voor studenten (bijv. 
stages en student-assistentschappen) en evenementen die te maken hebben 
met het plannen van je carrière. Onder ‘RUG tools’ kom je ook bij deze belan-
grijke sites:
Cursuscatalogus    www.rug.nl/ocasys
Cijfers en inschrijvingen   https://progresswww.nl/rug/
Student e-mail     googleapps.rug.nl

en via Courses kom je bij de informatie die docenten online zetten, en die bij 
het vak horen dat zij geven. Zij zullen nog vaak verwijzen naar ‘Nestor’ of de 
digitale leeromgeving. Het webadres begint altijd met:  https://nestor.rug.nl/

Rooster  http://rooster.rug.nl
Studiegids  www.rug.nl/filosofie/education/prospectus
Readers bestellen https://rug.print.ricoh.nl/DSF/   
 
Zie ook:  
www.rug.nl/filosofie/education/prospective/ you_ll-study-with-us-soon
Hier staan handige instructiefilmpjes over o.a. de studentportal!

Belangrijke webadressen
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Wat een verstandig besluit: filosofie studeren! En dat nog wel aan de beste 
faculteit en in de gezelligste studentenstad van Nederland. 

Zoals je misschien wel weet, bestaat academisch onderwijs grotendeels  
uit hoorcolleges en werkcolleges. Op de faculteit onderscheiden we echter 
in het eerste en tweede jaar ook nog een andere onderwijsvorm: de practica. 
Deze practica doorloop je het hele jaar in dezelfde groep, en de bijeenkom-
sten zijn steeds gerelateerd aan de vakken die je op dat moment volgt. Het 
accent ligt in deze bijeenkomsten niet zozeer op het vakinhoudelijke, maar 
meer op het ontwikkelen van ‘Filosofische Vaardigheden’. 

Wat betekent dat? Welnu, een filosoof in spé moet meer kunnen dan de 
categorisch imperatief kennen of weten wat Plato in zijn Republiek heeft 
geschreven. Filosofie krijgt pas echt betekenis wanneer je ook leert filosofer-
en. En daarvoor zijn bepaalde vaardigheden cruciaal. Denk aan: een filo-
sofisch essay schrijven op wetenschappelijk niveau, een argument ontleden, 
filosofische teksten adequaat analyseren en evalueren, of je inzichten monde-
ling presenteren. 

Naast een theoretische studie, is filosofie dan ook een ambacht waarin 
dergelijke ‘kundes’ noodzakelijk zijn wil je jezelf onderscheiden van de  
niet-filosoof. 

Het komende jaar trachten wij jou daarbij te helpen!

Practica
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Tot bij de practica,
docenten Filosofische vaardigheden: 

Job de Grefte 
Sjoerd Griffioen  
Sanne Hupkes

Sanne Hupkes

Job de Grefte Sjoerd Griffioen



Als er iets is wat de corona-crisis ons leert, is het wel het belang van filosofische 
reflectie en analyse: corona raakt aan allerlei kwesties waar filosofen zich mee be- 
zighouden, bijvoorbeeld de verhouding tussen privacy en gezondheid, demo- 
cratische grondrechten, openbaarheid en politiek bestuur, de rol van experts en 
wetenschap in de maatschappij, onze omgang met de natuur, de relatie tussen 
economie en gezondheidszorg, en ethische dilemma’s in de gezondheidszorg. 

Maar corona raakt helaas ook aan ons onderwijs. Daarom willen we je informeren 
over ons onderwijs in het eerste semester van het aankomende studiejaar. Die 
informatie heeft noodzakelijkerwijs een voorlopig karakter. De situatie kan immers 
na de zomer weer veranderen met alle gevolgen voor de maatschappij en ook het 
onderwijs van dien. 

Onze faculteit wordt geroemd om haar hechte gemeenschap, hoogwaardig onder-
wijs, inspirerende docenten en een gezellige omgeving, waarin elke student tot 
bloei kan komen. Helaas zal een deel van de sociale activiteiten de eerste tijd niet 
in het gebouw kunnen plaatsvinden. Maar met de studentmentoren, de studiead-
viseurs, de docenten, en STUFF proberen we er toch een mooi jaar van te maken.
Heb je vragen? Schroom niet om contact op te nemen met de studieadviseur!

Coronacrisis... en Coronacrisis updates
Blijf op de hoogte van de actuele stand van zaken rond de coronamaatregelen die 
de universiteit en de faculteit nemen! Houd de volgende kanalen in de gaten:

• www.rug.nl/corona
• www.rug.nl/filosofie/corona
• Need to Know berichten op de Studentportal
• je RUG-studentmail
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Vertrouwenspersonen
Hoi! 

Wij zijn Kirsten en Jona en wij zitten in ons derde jaar van de bachelor 
filosofie. 

We doen allebei ook als tweede studie psychologie en we zijn al twee 
jaar mentor van eerstejaars filosofen. Kirsten houdt, naast studeren van 
zingen, piano en gitaar spelen en ze doet aan hardlopen. Jona houdt 
van klimmen, speelt gitaar en hij schaakt. 

Je mag altijd, als je dat wil ook in strikt vertrouwen, naar ons toekomen 
voor alles waar je mee zit, bijvoorbeeld als het wat minder goed met je 
gaat of als er iets naars is gebeurd. Aarzel niet om ons te mailen/appen/
aan te spreken! 

Daarnaast ben je natuurlijk ook welkom voor goede studietips, of als je 
op zoek bent naar wat gezelligheid (probeer ons maar eens te verslaan 
met mario kart!). 

Hopelijk heb je een leuke tijd op onze gezellige faculteit wijsbegeerte! 

Groetjes, 

Kirsten Kievit en Jona Janssen

Je kan ons bereiken door een mailtje te sturen naar: 
vertrouwenspersoon@stuffgroningen.nl

STUFF
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De universiteit is een publieke organisatie, wat betekent dat ze gebaat 
is bij inspraak en betrokkenheid van studenten, promovendi, mede- 
werkers en academici. Voor studenten is er een aantal manieren om 
mee te praten over het beleid dat de universiteit en faculteit voeren. 

Universiteitsraad

De universiteitsraad adviseert het College van Bestuur (CvB) en bestaat 
uit democratisch verkozen studenten en medewerkers. Kijk voor meer 
informatie op: www.rug.nl/about-ug/organization/administrative- 
organization/participation-decision-making/

Medezeggenschap aan de faculteit

Waar de universiteitsraad en het CvB beslissingen maken over het be-
leid van de gehele universiteit, doen de volgende drie organen dit voor 
elke faculteit apart.

Ieder jaar nemen er vijf studenten plaats in de faculteitsraad (FR). Dit 
is de controlerende en adviserende raad van het faculteitsbestuur 
(FB). Ook is er de zogeheten opleidingscommissie (OC), waarin elke 
opleiding van de faculteit wordt vertegenwoordigd door één student. 
De commissie heeft als hoofddoel de kwaliteit van het onderwijs te 
waarborgen. Tot slot is er de studentassessor, die als studentlid in het 
faculteitsbestuur plaatsneemt en zo alle studenten vertegenwoordigt. 

Samen met het STUFF-bestuur vormen de FR, OC en assessor de 
Openbare Medezeggenschap Filosofie (OMF). De studentassessor 
organiseert enkele keren per jaar een medezeggenschapsvergadering 
waarvoor niet alleen deze organen, maar alle geïnteresseerde  
filosofiestudenten zijn uitgenodigd. De vergadering kan over uiteen-
lopende onderwerpen rondom de faculteit gaan. Jouw inbreng is 
welkom!

Medezeggenschap
Contact OMF

Heb je algemene vragen, of wil je graag actief worden?
Mail dan de studentassessor: fil-studentbestuurslid@rug.nl

Heb je vragen aan of over de faculteitsraad?
Mail dan de faculteitsraad: fil-facraad@rug.nl

Heb je vragen over het onderwijs aan de faculteit wijsbegeerte?
Mail dan de opleidingscommissie: fil-oc@rug.nl

OMF

Ismar Jugo

Studentassessor 
2021-2022
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Docenten 1e semester Docenten 2e semester

Bart Streumer Daphne Brandenburg

Han Thomas Adriaenssen Jan Albert van LaarBarteld Kooi

In het tweede blok (semester 1B) geeft Han Thomas Adriaenssen Geschiedenis 2: 
Middeleeuwen, in dezelfde periode geven Barteld Kooi en Jan Albert van Laar het 
vak Logica en Argumentatietheorie. 

Laura Georgescu geeft in semester 2A Geschiedenis 3: Vroegmoderne  
periode; Charlotte Knowles en Judith Vega geven Sociale en Politieke Filosofie 1.

Laura Georgescu Charlotte Knowles Judith Vega

Corijn van Mazijk geeft in semester 2B Geschiedenis 4: 19e en 20e eeuw;  
Felipe Romero en Markus Eronen geven dan Ken- en Wetenschapsleer 1.

Corijn van Mazijk Felipe Romero Markus Eronen
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In het eerste blok (semester 1A) krijg je het vak Ethiek 1 van Bart Streumer, en het 
vak Geschiedenis 1: Oudheid van Tamer Nawar en Daphne Brandenburg.

Tamer Nawar



Uitnodiging barbecue
Beste eerstejaars,

Op woensdag 8 september om 16.30 uur uur is de Facultaire Opening van 
het Academisch Jaar 2021-2022.

We willen er weer, zoals in de jaren vóór de coronacrisis, een gezellige 
bijeenkomst voor de gehele facultaire gemeenschap van maken met alle 
studenten en medewerkers, inclusief de nieuwe eerstejaars, die we dan 
welkom heten. 

Namens het Faculteitsbestuur en het STUFF-bestuur nodigen we je hiervoor 
van harte uit!

Programma

16.30 Inloop met borrel
17.00 Kort welkomstwoord decaan en voorzitter STUFF;  
 bekendmaking van de Student van het Jaar
17.15 Barbecue

Locatie: tuin van de faculteit 

Jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,

namens het Faculteitsbestuur:  namens het STUFF-bestuur:
Jan-Willem Romeijn    Marte van Walvoort


