
Voorvergadering FR 13/12/2019 

Aanwezig: Jan Dekker, Eric Dullaart, Joris Geboers, Tymon de Haas, Erik Kroon en Kiki 
Koppers  

Extra: Femke Tomas (gedurende de Toelichting bij de jaarverslagen, Kwaliteitsafspraken en 
Panelgesprekken) 

Afwezig: - 

Verslag: Kiki Koppers 

 

 
Toelichting bij de jaarverslagen (Femke Tomas) (zie bestanden: Opleidingsjaarverslagen 
Ba en (R)Ma) 
Femke Tomas geeft kort toelichting op de opleidingsjaarverslagen voor de BA, MA en RMA 
die zijn ingestuurd aan de FR ter instemming op 12 december 2019. De Opleidingsdirecteur 
heeft gevraagd commentaar toe te sturen voor 1 januari. De FR geeft aan zich over de stukken 
te zullen buigen. De voorzitter zal commentaar op de jaarverslagen verzamelen en 
communiceren aan de Opleidingsdirecteur.  
 
Panelgesprekken (Femke Tomas) 
In februari/maart 2020 vinden panelgesprekken plaats die samenhangen met de 
Kwaliteitsafspraken, deze zullen geleid worden door Jan Dekker van de FR, Oda Nuij van de 
OLC en Femke Tomas. Voorbereidingen voor de panelgesprekken zullen aanvang nemen in 
december 2019/januari 2020. Femke Tomas zegt toe terugkoppeling te zullen geven over de 
panelgesprekken aan de OLC en en de FR middels een memo.  
 
Tot slot is bekend wanneer de RMA visitatie zal plaatsvinden, namelijk eind mei 2020 
(27,28,29). Jan Dekker is gevraagd, in samenwerking met RMA-leden van de OLC, om 
hiervoor een evaluatie te maken namens de RMA-studenten aan FdA.  
 
Vaststellen notulen voorvergadering 22-11-2019 (zie bestand: Voorvergadering FR 22 nov 
2019) 
De Raad stelt de notulen met een aantal kleine commentaren vast. Na verwerking van deze 
commentaren zal de secretaris de notulen openbaar laten maken.  
 
Reglement van Orde (zie bestand: Reglement van Orde) 
De Raad heeft een schriftelijk concept van het Reglement van Orde ontvangen en bespreekt 
dit concept. Erik Kroon en Jan Dekker zullen dit commentaar verwerken en in januari een 
concept aanleveren dat ter controle kan worden aangeboden aan de voorzitter van de UR en 
daarna ter bekrachtiging aan de FR en het FB.  
 
Jaarevaluaties  



Er zijn geen nieuwe mededelingen over de jaarevaluaties. Jan Dekker, Joris Geboers en Kiki 
Koppers evalueren of de NSE resultaten aangewend kunnen worden voor het beoogde doel 
van de jaarevaluaties.  
 
Communicatieplan  
Joris Geboers, Kiki Koppers en Erik Kroon delen mee dat er onderling overleg plaatsgehad 
over het opstellen van het communicatieplan. Het streven is de Faculteitsraad in februari een 
eerste concept van dit plan aan te bieden.  
 
Strategisch plan (zie bestand: Strategisch Plan) 
De Raad buigt zich over de conceptversie van het Strategisch plan die door het FB is 
ingestuurd. De Raad besluit naar aanleiding van interne discussie om geen instemming te 
verlenen aan het voorgelegde concept. De Faculteitsraad zal zijn commentaren op de 
hoofdlijnen communiceren aan het FB. 
De voorzitter en vice-voorzitter zullen de commentaren bespreken met de Decaan op 16 
december, voorafgaand aan de Bestuursvergadering op 19 december. 
 
Agenda overlegvergadering (zie bestand: notulen overlegvergadering 3 dec 2019) 
De FR constateert een aantal gebreken in het door het Bestuur voorgelegde concept notulen 
van de vorige Bestuursvergadering. Tymon de Haas zal deze opmerkingen doorgeven aan de 
secretaris van het Bestuur.  
 
Rondvraag 

- Kiki Koppers is gedeeld gespreksleider tijdens een denktank op 3 februari tijdens de 
‘Werkconferentie Medezeggenschap’. 

 

 


