*** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 26 maart 2020 ***

Vraag jij om raad of geef jij raad?
Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies
Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde 2020
Praktische informatie over de kandidaatstelling van studenten en bepaling van de uitslag
Wil jij meepraten en meedenken over facultaire en onderwijsaangelegenheden en mede richting geven aan de
strategie van de faculteit? Stel jezelf dan kandidaat voor de opleidingscommissies (OC) en de faculteitsraad (FR).
Elke 2 jaar organiseert de kiescommissie verkiezingen voor de 8 personeelszetels en jaarlijks voor de 8
studentenzetels van de FR, de OC Undergraduate School en de OC Veterinary School. De gekozen studentleden
zijn zowel lid van de FR als van de OC Undergraduate School (bacheloropleiding) dan wel de OC Veterinary School
(masteropleiding).

De opleidingscommissies & faculteitsraad
De Opleidingscommissie Undergraduate School (bacheloropleiding) en de opleidingscommissie Veterinary
School (masteropleiding), hierna te noemen de OC, vergaderen gezamenlijk. Binnen de OC worden diverse
onderwijsaangelegenheden besproken. Denk hierbij aan het evalueren van onderwijs, het systeem van
kwaliteitszorg onderwijs en de Onderwijs- en Examen Regeling.
De faculteitsraad (FR) is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan van de faculteit en kent de meeste
wettelijke bevoegdheden. Binnen de FR worden onder meer personele en financiële zaken besproken, die
mede bepalend zijn voor het reilen en zeilen van facultair onderzoek en onderwijs. Denk hierbij aan
onderwerpen zoals facultaire strategie, het faculteitsreglement, arbeidsomstandigheden, de begroting en
middelenverdeling en reorganisaties. Voor een aantal van deze onderwerpen heeft de FR adviesrecht dan
wel instemmingsrecht.
De OC en FR zijn proactief en zijn sparringpartners van de onderwijsdirecteur (OC) en de decaan (FR) van
de faculteit. Raadsleden zijn daarbij goed op de hoogte van de situatie in het onderwijs en van wat er op de
werkvloer en bij studenten speelt. Zij dragen actief bij aan het leveren van input voor de besluitvorming en
adviseren de onderwijsdirecteur dan wel de decaan over diverse zaken van algemeen belang. Voel jij je
begaan met de faculteit en het onderwijs? Wil jij over onder andere de bedrijfsvoering en het onderwijs op
het hoogste niveau meepraten en mee besluiten? Ga de uitdaging aan en stel jezelf kandidaat. Het
lidmaatschap van de faculteitsraad (en daarmee de OC) duurt een jaar en wordt bij een herverkiezing
voortgezet.
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Districtenstelsel en zetelverdeling
De verkiezingen voor de zetels van de studentengeleding in de FR/OC verlopen volgens een
districtenstelsel, bestaande uit twee kiesdistricten:
•
Kiesdistrict Studenten Undergraduate School (bacheloropleiding): bedoeld voor
bachelorstudenten. Er zijn 4 zetels beschikbaar.
•
Kiesdistrict Studenten Veterinary School (masteropleiding): bedoeld voor masterstudenten.
Er zijn 4 zetels beschikbaar.

Wie mogen deelnemen aan de verkiezingen?
Alle studenten die op 1 maart 2020 staan ingeschreven voor de opleiding Diergeneeskunde zijn
kiesgerechtigd. Zij staan in het kiezersregister en mogen deelnemen aan de verkiezingen. Zij hebben zowel
een actief als passief kiesrecht.
▪

Studenten kunnen zich alleen kandidaat stellen in het eigen kiesdistrict. Dit betekent dat
bachelorstudenten zich alleen kandidaat kunnen stellen voor het kiesdistrict Studenten Undergraduate
School en masterstudenten alleen voor het kiesdistrict Studenten Veterinary School.

▪

Studenten hebben stemrecht binnen beide kiesdistricten. Dit betekent dat studenten bij het
uitbrengen van hun stem niet gebonden zijn aan het kiesdistrict waartoe zij behoren.

Passief
kiesrecht

Actief
kiesrecht

Dus:
•
Voor beide kiesdistricten een stemming? Bachelorstudenten en masterstudenten worden opgeroepen om te
gaan stemmen. Studenten mogen hun stem uitbrengen op een student uit het kiesdistrict Studenten
Undergraduate School of uit het kiesdistrict Studenten Veterinary School.

•

Alleen een stemming voor het kiesdistrict Studenten Undergraduate School? Bachelorstudenten en
masterstudenten worden opgeroepen om te gaan stemmen. Masterstudenten mogen dus stemmen ook al is het
voor het andere kiesdistrict.

Kiezersregister
Het kiezersregister bevat de namen van alle kiesgerechtigde studenten op de peildatum 1 maart 2020. Je
kunt het register van 4 tot 26 maart 2020 bij de kiescommissie inzien.
LET OP: Ben je niet in het kiezersregister opgenomen, dan kun je je geen kandidaat stellen en kun je niet
stemmen! Controleer dus je gegevens. Kloppen de gegevens niet, meld dit dan bij de kiescommissie.

Kandidaatstellen?
Wil je je verkiesbaar stellen?
1. Controleer of je (correct) in het kiezersregister bent opgenomen en laat het indien nodig aanpassen.
2. Je kunt je op twee manieren kandidaat stellen:
•

Zelf een kandidatenlijst opstellen;
Print een blanco kandidatenlijst uit via de website of vraag deze op bij de kiescommissie. Studenten die
zelf een lijst starten, kunnen zich daarop kandidaat stellen. Kandidaten mogen geen kandidatenlijst(en)
ondertekenen.

•

Kandidaat stellen op een bestaande lijst;
Neem contact op met de studenten wier lijsten in de huidige FR/OC zijn vertegenwoordigd;
voor het kiesdistrict Studenten Undergraduate School:
- Meike van Leerdam, m.b.vanleerdam@students.uu.nl (Lijst voor de bachelorstudent)
voor het kiesdistrict Studenten Veterinary School:
- Simon Blokhuis, s.j.blokhuis@students.uu.nl (Lijst Veterinaire Studentenbelangen)
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Praktische informatie over het invullen van een kandidatenlijst, vind je op het kandidaatstellingsformulier.
Hieronder enkele belangrijke aandachtspunten.
Volgorde kandidaten kandidatenlijst & verklaring van instemming
De opsteller (= ondertekenaar en indiener) van de kandidatenlijst bepaalt de volgorde van kandidaten op
de kandidatenlijst. Deze volgorde is belangrijk, omdat kandidaten in beginsel in volgorde op de lijst worden
gekozen. De volgorde wijzigt zodra iemand lager op de lijst evenveel of meer stemmen dan tweederde van
de kiesdeler heeft gekregen en daardoor hoger op de lijst wordt geplaatst.
Naar gelang een kandidaat lager op de lijst staat, is er minder kans om als raadslid gekozen te worden. Om
teleurstellingen bij kandidaten te voorkomen, is het dus verstandig dat de opsteller en de kandidaten
overleggen over hun plaats op de lijst. Met de ondertekening van de kandidatenlijst, verklaart elke
kandidaat in te stemmen met zijn/haar kandidaatstelling alsook met zijn/haar plaats op de kandidatenlijst.
Deze verklaring kan niet worden ingetrokken!
Voorkomen van tussentijdse vacatures
Houd er rekening mee dat er altijd omstandigheden kunnen zijn waarom een raadslid zich gedurende de
zittingsperiode uit de FR/OC moet terugtrekken. Indien er gedurende het jaar van de zittingstermijn een

vacature ontstaat en er geen beschikbare kandidaten zijn om de zetel op te vullen, kunnen er geen tussentijdse
verkiezingen worden georganiseerd. Zorg dus voor voldoende kandidaten. Tenminste evenveel kandidaten
als het aantal beschikbare zetels en het liefst één extra kandidaat, zodat een eventuele tussentijdse
vacature vanuit de eigen lijst kan worden opgevuld.
Ondersteunende handtekeningen kandidatenlijst
Ondersteunende handtekeningen van tenminste 20 kiesgerechtigde studenten:
➔ zijn vereist wanneer een kandidatenlijst nog niet in de huidige FR/OC is vertegenwoordigd. De
ondersteuners mogen zelf niet als kandidaat op die lijst staan.
➔ zijn niet nodig wanneer een kandidatenlijst al in de huidige FR/OC is vertegenwoordigd en mits:
- de kandidatenlijst door de vorige opsteller wordt voortgezet en ingediend of
- indien het om een nieuwe lijstopsteller gaat, de 'vorige lijstopsteller' een verklaring afgeeft dat
de naam van de kandidatenlijst wordt overgedragen.
Deadline inleveren formulieren/verklaringen
Kandidatenlijsten met verklaringen van instemming moeten uiterlijk donderdag 26 maart 2020, 17.00
uur, bij de kiescommissie zijn ingeleverd.

Stemming en verkiezingsuitslag *** LET OP: stemmen kan 3 dagen: 20-22 april 2020 ***
Op basis van de vastgestelde en geldig verklaarde kandidaatstelling wordt bepaald of er een stemming
wordt gehouden. Een stemming wordt georganiseerd zodra er meer kandidaten zijn dan beschikbare zetels
voor een kiesdistrict. In dat geval is er voor het kiesdistrict van maandag 20 april tot en met woensdag 22
april 2020 een stemming (24 uur per dag!). De volgende scenario’s kunnen zich voordoen.
Geen stemming – bekendmaking gekozen kandidaten op 6 april 2020
▪
Voor een kiesdistrict zijn één of meer kandidatenlijsten ingediend met daarop in totaal 4 kandidaten:
→ Alle kandidaten worden tot raadslid gekozen verklaard.
▪
Voor een kiesdistrict zijn één of meer kandidatenlijsten ingediend met daarop in totaal 3 of minder
kandidaten:
→ De kandidaten worden tot raadslid gekozen verklaard. Het betreffende kiesdistrict heeft één of meer
vacatures die tijdens de zittingsperiode niet kan/kunnen worden ingevuld.
Wel stemming – bekendmaking gekozen kandidaten 23 april 2020
▪
Voor een kiesdistrict zijn één of meer kandidatenlijsten ingediend met daarop in totaal 5 of meer
kandidaten:
→ Voor het betreffende kiesdistrict wordt een stemming georganiseerd.
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Uitslag
Om als kandidatenlijst/kandidaat zetels toegekend te krijgen, zijn twee elementen belangrijk: 1) de
kiesdeler en 2) het aantal uitgebrachte stemmen op een kandidatenlijst/kandidaat.
1) Kiesdeler
De kiesdeler is gelijk aan het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare
zetels binnen het betreffende kiesdistrict. Indien een kandidatenlijst onvoldoende stemmen en dus de
kiesdeler niet heeft behaald, kan er geen zetel aan die lijst worden toegekend. Ook later, wanneer er
tussentijdse vacatures binnen het betreffende kiesdistrict zouden ontstaan, mogen kandidaten op die lijst
de ontstane vacatures niet invullen.
2) Uitgebrachte (voorkeur)stemmen op een kandidatenlijst
Stemmen worden uitgebracht op een kandidaat van een kandidatenlijst. Blanco stemmen kan ook. Zodra
kandidaten evenveel of meer stemmen hebben behaald dan de tweederde van de kiesdeler dan verandert
hierdoor de volgorde op de kandidatenlijst. De betreffende kandidaten komen daarmee hoger op de lijst te
staan. Het aantal stemmen voor een kandidaat bepaalt de plaatsing op de lijst.
Voorbeeld beïnvloeding (voorkeur) stemmen op volgorde lijst
Kandidatenlijst AA
Totaal uitgebrachte stemmen kiesdistrict
Totaal uitgebrachte stemmen kandidatenlijst
Beschikbare zetels
Kiesdeler
Kiesdrempel

:
:
:
:
:

Nieuwe volgorde kandidatenlijst:
Nr.1 kandidaat 1
11 stemmen
Nr.2 kandidaat 2
12 stemmen
Nr.3 kandidaat 3
75 stemmen
Nr.4 kandidaat 4
5 stemmen
Nr.5 kandidaat 5
77 stemmen

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5

300
180
4
300 / 4 = 75
2/3 van de kiesdeler

kandidaat
kandidaat
kandidaat
kandidaat
kandidaat

5
3
1
2
4

77 stemmen
75 stemmen
11 stemmen
12 stemmen
5 stemmen

Toekenning zetels
Het totaal aantal stemmen op een kandidatenlijst gedeeld door de kiesdeler bepaalt in eerste instantie het
aantal zetels voor die lijst. Aan een kandidatenlijst worden niet meer zetels toegekend dan dat er
kandidaten zijn. Aan een kandidatenlijst die minder dan twee derde van de kiesdeler aan stemmen heeft
gekregen, kan geen zetel/restzetel worden toegekend.
Zetels die in eerste instantie niet aan een lijst kunnen worden toegekend, zijn z.g. restzetels. Een restzetel
wordt toegekend aan de lijst die het grootste gemiddelde aantal stemmen heeft per zetel, nadat een extra
zetel (lees restzetel) zou zijn toebedeeld. Bij een gelijk gemiddelde van twee of meer lijsten wordt er
geloot. Zie voorbeeld berekening hieronder.
Voorbeeld toekenning zetels
[→ Berekening ‘grootste gemiddelde' door het aantal stemmen per lijst te delen door het aantal zetels, incl. restzetel]
Totaal uitgebrachte stemmen kiesdistrict : 300
Beschikbare zetels
:4
Kiesdeler
: 300 / 4 = 75
Kiesdrempel
: 2/3 van de kiesdeler
Kandidatenlijst AA
5 kandidaten
180 stemmen

Kandidatenlijst BB
2 kandidaten
90 stemmen

Kandidatenlijst CC
2 kandidaten
30 stemmen

1e ronde zetelverdeling:
180 / 75 = 2,4 → 2 zetels

90 / 75 = 1,2 → 1 zetel

30 / 75 = 0 → 0 zetels
[geen kiesdeler behaald → geen
zetel, geen restzetel; lijst doet niet
mee in de 2e ronde]

90 /(1 zetel +1 restzetel =) 2 = 45

n.v.t.

→ 1 restzetel te verdelen
2e ronde, restzetelverdeling:
180 /(2 zetels +1 restzetel =) 3 = 60
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Restzetel: wordt toegekend aan kandidatenlijst AA

Vacatures
Indien er gedurende het jaar van de zittingstermijn een vacature ontstaat en er geen beschikbare
kandidaten zijn om de zetel op te vullen, kunnen er geen tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd.

De facultaire kiescommissie
De
▪
▪
▪
▪

verkiezingen worden georganiseerd door de facultaire kiescommissie, bestaande uit:
Mathijs Theelen, voorzitter
Paul Dobbelaar
Thessa van Duinen (student-lid)
Annemarie van Walsum, secretaris

De kiescommissie houdt zich bij de verkiezingen aan het kiesreglement van de faculteit. Voor vragen en
opmerkingen over de verkiezingen, reglementen, formulieren en andere relevante informatie kun je terecht
bij Thessa van Duinen( t.vanduinen@students.uu.nl) of Annemarie van Walsum, kamer MGB 0.016, telefoon
030-2535838, (j.m.vanwalsum@uu.nl). Alle informatie is ook te vinden op de studentensite. Medewerkers
zullen via Intranet over de uitkomst van de verkiezingen worden geïnformeerd.
januari 2020
De facultaire kiescommissie
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