Fractie: Fractie ECCO

Positie op lijst: 1

Naam kandidaat: Daniël Asselbergs

Mijn naam is Daniël Asselbergs, ik ben 20 jaar oud. Volgend academisch jaar wil ik, samen met mijn enthousiaste bestuursleden,
hard gaan werken voor de belangen van mijn medestudenten van de TiSEM faculteit.
Momenteel ben ik bezig met mijn 3de jaar van de BSc Economie en Bedrijfseconomie, waar ik vorig jaar de track Financial
Management heb gekozen. Naast de wensen van onze studenten te representeren in de faculteit, start ik ook met de MSc Finance.
Ik ben aan het begin van mijn studie naar Tilburg verhuisd, ik woon hier dus al bijna 3 jaar. Naast het studeren heb ik mij ook
ontwikkeld middels extracurriculaire activiteiten. Zo heb ik mij ingezet voor verschillende commissies van Asset | Economics. Ik merkte
dat ik voor een deel de verbinding met de universiteit mistte. Daarom besloot ik om lid te worden van de education committee van de s
EBE, BE en FE. Klaarstaan voor studenten van de hele faculteit (i.p.v. specifieke studies) lijkt mij een leerzame uitdaging.
Student Party ECCO heeft 4 pilaren als fundering voor haar standpunten. Om ons optimaal in te kunnen zetten voor onze medestudenten hebben we gekozen voor een verdeling van de aandachtsgebieden. Naast mijn studie heb ik al veel ervaring opgedaan als
het gaat om carrièreontwikkeling. Aankomend academisch jaar ga ik juist daarom mijn aandacht op loopbaanontwikkeling richten.
Om iets specifieker te zijn heb ik besloten om mij hard te maken voor een omgeving waarin stages/studentenwerk te combineren zijn
met het curriculum, flexibiliteit van roosters is hiervoor van belang. Hiernaast zouden studenten profiteren van business cases in het
curriculum. Naast ervaren wat de praktijk toepassing van bestudeerde theorieën is, kan het studenten ook helpen om een goed
overwogen keuze te maken voor een master.
Student Party ECCO wil, met de input van onze medestudenten, zorgen voor een verbetering van Tilburg Universiteit. Vind jij
voornamelijk carrièrekansen belangrijk? Stem dan op #1 kandidaat van ECCO op 28, 29 en 30 April. Voor meer informatie, bekijk de
Tilburg University site of ga naar → https://studentpartyecco.nl/elections-2021/ .

1

Fractie: Fractie ECCO

Positie op lijst: 2

Naam kandidaat: Elly Dinescu

Mijn naam is Elly Dinescu en ik ben trots om op ECCO's kandidatenlijst voor de Faculteitsraad 2021-2022 te staan. Ik wil de
belangen van onze studenten behartigen in de hoop ons leven aan Tilburg University te verbeteren.
Ik ben een tweedejaars student International Business Administration en kom uit Roemenië. Afgelopen semester had ik, ondanks
de pandemie, het geluk om als Junior Project Manager te werken bij een reclamebureau in Boekarest. Dit heeft mijn kennis en
vaardigheden exponentieel vergroot, omdat ik de toepasbaarheid van de concepten die ik tijdens de colleges had geleerd kon zien.
Als internationale student heb ik een breed perspectief gekregen door de voortdurende blootstelling aan verschillende culturen en
groepen mensen. Ik denk dan ook dat ik een nieuw perspectief zal inbrengen in de faculteitsraad van volgend jaar en dat ik de
belangen van alle TiSEM-studenten zal kunnen behartigen.
Mijn aandachtsgebied zal studenten integratie zijn. Als international heb ik gemerkt dat er een integratie kloof is tussen Nederlandse
en internationale studenten die ons maatschappelijk functioneren op Tilburg University in gevaar brengt. Ik wil werken aan het goed
benutten van internationale ervaring die TiSEM te bieden heeft, omdat we allemaal kunnen profiteren van elkaars kennis en
ervaringen. Op deze manier zijn we beter voorbereid zijn op ons werkende leven en de geglobaliseerde zakenwereld in te gaan.
Ik hoop dat je mij zult helpen om de internationale ervaring bij TiSEM en andere faculteit gerelateerde zaken die uw leven aan Tilburg
University kunnen verbeteren, te verbeteren. Stem #2 Elly Dinescu op 28,29 en 30 April! Voor meer informatie kun je altijd terecht op
onze website:
https://studentpartyecco.nl/elections-2021/
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Foto kandidaat

Fractie: Student Party ECCO

Positie op lijst: 3

Naam kandidaat: Hugo Uitdehaag

Mijn naam is Hugo Uitdehaag en ik ben heel blij om me dit jaar te kandideren voor de faculteitsraad. Je zou het misschien niet verwachten bij
een student Econometrie, maar ik heb altijd al een ontzettende interesse gehad voor debatteren en politiek en het lijkt me leuk om dit volgend
jaar toe te mogen gaan passen om mijn medestudenten te kunnen vertegenwoordigen in de faculteitsraad.
Op het moment zit ik in mijn tweede jaar Econometrie en Operationele Research, een studie waarbij ik het ontzettend leuk vind om te leren om
wiskunde toe te passen op echte wereld problemen. Want dat vind ik eigenlijk het allerleukst, om de maatschappij te kunnen helpen door
structurele veranderingen en verbeteringen te bereiken. Ik ben dit jaar al hard aan het werk geweest in het Education Committee als
studentenvoorzitter. Daarnaast ben ik ook actief bij de Jonge Democraten (D66), waar ik laat zien dat jonge mensen een stem hebben en die
gehoord willen worden door de regering en dat nationale politiek. Als laatste heb ik ook drie keer meegedaan aan het nationaal kampioenschap
debatteren, waar ik me wist te plaatsen bij de top 50 debaters van Nederland. Ik hoop dat ik met deze ervaring onze boodschap aan TiSEM kan
overbrengen binnen de faculteitsraad.
Volgend jaar zou ik me graag gaan focussen op de kwaliteit van onderwijs. Het is uiteindelijk waar elke student voor op de universiteit zit en het
is belangrijk dat wij ons blijven inzetten om op verschillende manieren die kwaliteit te verbeteren. Dat proces staat of valt naar mijn mening met
de feedback van de student. Het afgelopen jaar heeft ECCO al veel bereikt met een verplichte syllabus voor alle vakken. Dit jaar zou ik er voor
willen gaan zorgen dat alle materialen voor elk vak beschikbaar zijn op Canvas, zodat studenten ondersteund kunnen worden met het doen van
hun studie op het moment dat ze het zelf willen.
Ik hoop dat jij het met me eens bent en dat je het wel ziet zitten dat ik je volgend jaar vertegenwoordigd in de faculteitsraad. Als dat zo is stem
dan alsjeblieft ECCO #3 op 28, 29 en 30 April. Voor meer informatie bezoek onze website: https://studentpartyecco.nl/elections-2021/
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Foto kandidaat

Fractie: Fractie ECCO

Positie op lijst: 4

Naam kandidaat: Ka Wai Tang

Hallo allemaal, mijn naam is Ka Wai Tang. Komend jaar wil ik samen met zes gepassioneerde bestuursgenoten het studentenbelang
vertegenwoordigen in de Faculty Council van 2021-2022. Ik ben momenteel een master student Information Management. Voorheen heb ik
2,5 jaar het studentbelang vertegenwoordigd in de faculteitsraad in Arnhem en Nijmegen en graag wil ik mijn werk voortzetten in het
vertegenwoordigen van de studenten binnen de faculteit TiSEM.
Mijn speerpunt is flexibel onderwijs voor alle TiSEM studenten door middel van blended learning. Blended learning is een integratie tussen
interactief online en offline-onderwijs, waarbij alle colleges consistent worden opgenomen en kwalitatief goed les- en oefenmateriaal wordt
gepubliceerd op Canvas. Tegelijkertijd wordt hierbij ook ruimte gemaakt voor offline interacties tussen de professoren en studenten. De
voordelen zijn dat student meer controle over hun studie krijgt op het gebied van tijd, plaats, locatie en de snelheid van hun leerplan, ook na
de covid-crisis. Studenten die bijvoorbeeld kiezen om een stage te lopen kunnen tijd- en locatieonafhankelijk colleges volgen. Om onze wens
te bewerkstelligen krijgen de professoren en (hoofd)docenten de mogelijkheid om geassisteerd en/of gecoacht te worden om hun studie in
een blended vorm aan te bieden.
Om dit onderwerp te kunnen bespreken en jouw belang te vertegenwoordigen op andere gebieden zoals student welzijn, integratie,
carrièreontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs, vraag ik je om te stemmen op #4 op 28, 29 en 30 April 2021. Voor meer informatie,
volg ons op Instagram of kijk op www.studentpartyecco.nl
Ik reken op je support!
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Fractie: Fractie ECCO

Positie op lijst: 5

Naam kandidaat: Ismail Maia

Mijn naam is Maia Ismail en ik ben trots dat ik kandidaat mag zijn van de Student Party ECCO’s voor de Faculty Council in
2021-2022. Samen met mijn medekandidaten wil ik de belangen van alle TiSEM studenten vertegenwoordigen en wil ik hen alle hulp
en begeleiding bieden om het studentenleven te verbeteren.
Ik ben een internationale studente uit Roemenië en momenteel studeer ik International Business Administration (IBA).
In mijn middelbare schooltijd kreeg ik de gelegenheid om een internationaal programma te coördineren dat ontworpen is om het leven
en welzijn van internationale studenten te verbeteren. Deze ervaring heeft mij verschillende vaardigheden geleerd, zoals goed
luisteren en correct communiceren. Hiernaast heeft het mij ook blootgesteld aan een internationale omgeving, waarbij ik omringd
werd door verschillende culturen en denkwijzen. Deze ervaring heeft positief bijgedragen aan mijn manier van denken en perceptie
over de wereld. Gedurende de pandemie heb ik, als een internationale student van Tilburg University, veel problemen ervaart.
Zo heb ik mij gerealiseerd dat studenten niet voldoende hulp en begeleiding krijgen aangeboden om met dagelijkse problemen te
om te gaan. Op basis van mijn vorige ervaringen wil ik een waardevolle toevoeging zijn en een frisse blik geven op het gebied van
student welzijn binnen de Faculty Council van TiSEM, een toevoeging die bijdraagt aan alle studenten.
In het komend jaar wil ik me focussen op het verbeteren van het student welzijn, een belangrijk thema in het afgelopen jaar.
Ik geloof dat student welzijn een belangrijk onderdeel is van de TiSEM studenten en dat het er ruimte is voor verbetering.
Ik streef ernaar om alle studenten de nodige hulp en begeleiding te bieden die iemand nodig heeft om overwinnen. Dit kan bereikt
worden door de communicatie transparanter en helderder te maken tussen studenten en de faculteit. Verder kan het ook bereikt
worden door middel van een verbeterde versie van de PASS mentoring programma.
Ik hoop hiermee dat ik alle TiSEM studenten alle hulp en begeleiding kan aanbieden gedurende de studie en hiermee hoop ik de
studie-ervaring binnen de Tilburg University te verbeteren. Als je ermee eens bent dat student welzijn aangekaart moet worden
bij de Faculty Council, stem #5 op 28, 29 en 30 April. Voor meer informatie kan je altijd terecht op onze website: https://studentpartyecc
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Foto kandidaat

Fractie: Fractie ECCO

Positie op lijst: 6

Naam kandidaat: Sasha van den Hoek

Mijn naam is Sasha van den Hoek, dit jaar ben ik trots om te mogen zeggen dat ik het nummer 6 ben op onze lijst en daarmee
ECCO mag representeren. Ik heb de intentie om dit jaar een enorme bijdrage te leveren aan TiSEM.
Na de afgelopen twee jaar waarin ik een propedeuse IBA heb gehaald in Arnhem en een startup manager ben geweest in een tussenjaar,
was het tijd voor mij om naar Tilburg University te komen. Hier studeer ik hedendaags Entrepreneurship & Business Innovation en ben ik
actief in verschillende commissies en verenigingen, waaronder de Educational Committee voor E&BI en IBA, Sounding board en een
Entrepreneurship project bij universiteits partner Enactus. Ik heb een praktische, vaak technische, blik op universiteits problemen door mijn
verschillende actieve posities en kan ik een goed oor bieden voor mijn mede-student. Ik hoop dit jaar gebruik te kunnen maken van mijn
ervaring en positie om de belangen van de student goed naar voren te brengen.
Aankomend bestuursjaar wil ik mij gaan bekommeren met specifieke problemen waar de universiteit al jaren mee kampt rondom Quality of
Education. Mijn einddoel is om de drijfveren en gewenste uitkomsten van student en faculteit dichter bij elkaar te brengen om voor iedereen
de kwaliteit te verbeteren. Voorbeelden van specifieke punten zouden zijn; de informatiestroom tussen faculteit en student met oog op
deadlines voor beide partijen, de kwaliteit van en vertegenwoordiging van materiaal in tentamens, en vooral de gevolgen van de digitalisatie
op het onderwijs (e.g., posten van lectures en digitale ondersteuning voor de faculteit).
Ik hoop dat je mijn fractiegenoten en mij een handje helpt om iedereens ervaring met TiSEM drastisch te verbeteren over het komend jaar, je
kunt voor een van mijn fractieleden of mij stemmen op 28, 29 en 30 April. Voor meer informatie kun je onze website raadplegen:
https://studentpartyecco.nl/elections-2021/
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Foto kandidaat

Fractie: Fractie ECCO

Positie op lijst: 7

Naam kandidaat: Valentijn Willemse

Mijn naam is Valentijn Willemse en met veel enthousiasme sta ik dit jaar op de stemlijst van fractie ECCO met als doel de belangen van mijn m
behartigen in de faculteitsraad.
Na het afronden van mijn bachelor International Business Administration zal ik aankomend collegejaar van start gaan met de master
Finance. Daarnaast ben ik ook actief in het Tilburgse studentenleven. Zo heb ik verscheidene commissies gedaan en uiteindelijk ook een
bestuursjaar afgerond bij studievereniging Asset | Marketing. In de bijna 5 jaar dat ik in Tilburg heb gestudeerd heb, heb ik ook veel andere
studenten leren kennen. Door mijn eigen ervaring en door het luisteren naar de ervaringen van anderen kan ik de belangen van mijn
medestudenten op de juiste manier behartigen in de faculteitsraad.
Aankomend jaar wil ik me gaan focussen op Career Development. Voor zowel de student als de faculteit is Career Development een
belangrijk onderwerp. Zo is het erg belangrijk dat studenten een goede aansluiting op de arbeidsmarkt vinden, door bijvoorbeeld studenten
tijdens hun studie al kennis kunnen maken met het bedrijfsleven. Momenteel zijn er binnen TiSEM en de universiteit al een aantal goede
faciliteiten die studenten enorm verder kunnen helpen op dit gebied. Ik wil me komend jaar gaan inzetten om deze faciliteiten meer te gaan
integreren in het curriculum. Door betere integratie in het curriculum maken studenten al vroeg kennis met de arbeidsmarkt, wat ze enorm
verder kan helpen tijdens en na hun studie.
Ik hoop daarom dat je mij wil helpen om dit onderwerp en andere zaken te verbeteren binnen TiSEM door je stem aan mij toe te vertrouwen
op 28, 29 en 30 April. Voor meer informatie kun je onze website raadplegen: https://studentpartyecco.nl/elections-2021/
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