Notulen voorvergadering FR 04/02/2020, 13:30-15:30, kamer B1.11
Aanwezig: Jan Dekker, Eric Dullaart, Tymon de Haas, Kiki Koppers
Afwezig: Joris Geboers, Erik Kroon
Verslag: Kiki Koppers

Vaststellen agenda en notulen 15/01/2020 (zie notulen Voorvergadering 15 jan
2020)
Alle notulen zijn vastgesteld.
Opleidingsjaarverslagen (zie bestanden: Opleidingsjaarverslagen Ba en (R)Ma)
Jan Dekker heeft naar het opleidingsjaarverslag van de (R)Ma gekeken en daar de
belangrijkste punten uitgehaald. Voornamelijk de chronologie die wordt
aangehouden in het opleidingsjaarverslag is verwarrend, waardoor het bestand
onprettig leest.
Joris Geboers en Kiki Koppers is het nog niet gelukt naar het BA verslag te
kijken; dit doen zij begin februari samen.
Wanneer allebei de Opleidingsjaarverslagen zijn ingezien en de belangrijkste
punten van verbetering eruit zijn gehaald, zullen zij drieën in gesprek gaan met
Joanne Mol (opleidingsprogrammadirecteur) om deze te bespreken, indien dit
nodig wordt geacht door hen.
Panelgesprekken
Jan Dekker heeft meer informatie over de panelgesprekken ontvangen en hoe deze
worden ingericht.
Het doel van de panelgesprekken is de kwaliteitsafspraken en algemene kwaliteit
van de opleiding - Ba, Ma, RMa - te evalueren. Concreet zullen de organisatoren
van de panelgesprekken FdA - Jan Dekker, Oda Nuij, Femke Tomas - nu een
plan/tijdspad moeten opstellen hiervoor.
Zelfevaluatie RMa (zie bestand: CONCEPT RMA Evaluation Report Version 6)
De FR heeft een conceptversie van de Zelfevaluatie RMA voor de visitatie van de
RMA ontvangen. De FR baart zich zorgen om enkele punten en zal dit met Joanne
Mol opnemen
Strategisch Plan (zie bestand: Strategisch Plan conceptversie 2)

Het SP is nog niet voltooid; Jan Dekker en Tymon de Haas hebben met Jan Kolen
om de tafel gezeten om de hoofdpunten van de FR te bespreken die zij hadden op
de laatste conceptversie.
Reglement van Orde (zie bestand: Reglement van Orde)
Het Reglement van Orde is zo goed als af, wanneer Jan Dekker en Erik Kroon
hiermee klaar zijn zal het worden voorgedragen.
Daarnaast zal het worden geharmoniseerd worden met het Faculteitsreglement.
Overlegvergadering 19/02/2020 (zie Notulen overlegvergadering 21 jan 2020)
Het bestand dat de notulen bevatte is niet besproken tijdens de voorvergadering.
In plaats daarvan zal ieder het zelf doornemen en opmerkingen in het document
plaatsen.
Rondvraag
- Jaarverslag
Tymon de Haas en Kiki Koppers zijn bijeengekomen om een opzet te maken voor
het jaarverslag van de FR. Ook hebben zij onderling taken verdeeld - wie aan
welke stukken werkt.
- Sounding Board
Binnenkort komen de studenten die deel zijn van het Sounding Board weer bijeen.
- Kenningsmakingsgesprek met Jacqueline Schut
Jan Dekker en Tymon de Haas hebben een kenningsmakingsgesprek gehad met
Jacqueline Schut. Zij hebben een positieve indruk gekregen van haar: ze gaat
zakelijk en in de door Suzy Sirks ingezette lijn verder met het financieel en
organisatorisch in balans krijgen van de faculteit.
- Rooster van vak(ken)
Het rooster van vakken zou van tevoren vaststaan door middel van publicatie in de
Studiegids / Usis, echter gaat dit soms mis. Dit punt wordt tijdens de
overlegvergadering met het FB aangekaart.
- Verkiezingen FR
De FR heeft nagedacht hoe zij mensen het best kunnen aantrekken om zich
verkiesbaar te stellen voor de Faculteitsraadverkiezing. Dit komt neer op een
verbeterde zichtbaarheid onder de studenten, door middel van o.a. aanwezigheid
op borrels, posters, zichtbaarheid in nieuwsbrieven, de schermen op de faculteit en
sociale media.
- Denktank
Tymon de Haas en Kiki Koppers waren aanwezig bij de Denktank die onderdeel
was van een middag over medezeggenschap (georganiseerd door het CvB en de

UR). De Denktanks waren een fijne manier om andere faculteitsraden en hun
visie’s/methodes te leren kennen .
- Ondersteuning FR
De FR gaat kijken of zij ondersteuning kan krijgen in de vorm van een
onafhankelijke notulist tijdens de voorvergaderingen.

