
Winteravondzon | wij kuieren zij schrijven: | tentamenstilte 

Presidium: lopende agenda 

dinsdag 17 mei 2016  

FR7: 15 maart 2016 
Werner wellicht later vanwege review Strategische thema’s, Marcel niet aanwezig vanwege 
promotie, Madelon is ziek, Vera vervangt haar. Susan en Frank Jan zijn er. 

 Actiepunten FR6 (verwerkt in onderstaande agenda) 
a. Aanpassing faculteitsreglement m.b.t. instemmingsrecht hoofdpunten begroting (eerste 

bijeenkomst financiën inmiddels geweest) 
b. Plan van aanpak nieuw facultair strategisch plan 
c. Internationalisering (mededelingen) 
d. Na kwaliteitsgesprek M&T over hun gegevens t.a.v. kleinschalig onderwijs - Susan 
e. Stand van zaken AMO/career services, presentatie Remco, Tessa, Johanneke? 
f. Vermelding numerus fixus op website ReMa (uit FR6) 
g. Start klankbordgroep Internationalisering? 
h. Mogelijkheden onderwijsvrije week na blok 1 - Susan, na overleg op universitaire 

onderwijsbijeenkomst 
 
FR8: 19 april 2016 

 Actiepunten FR7 
 Overzicht alumnibeleid bachelors en masters overzicht per opleiding n.a.v. geluiden vanuit 

student MT - Susan, Marcel 
 Internationalisering (mededelingen) 
 Beleid ten aanzien van aanvullende toetsen en nieuw tentamenprotocol – Susan, inclusief 

vragen FR over terminologie, OER, ziekteregelingen bij toetsen (o.a. bewijslast) 
 Beleidsvisie digitalisering (t.b.) – Marcel, Susan 
 Positie klinisch deskundige docenten (kan evt. ook in mei of juni)  
 RSO 
 Feedback vragenlijst RSO voor onderzoekers na beursaanvraag 
 Namenlijst van onderzoekers die beschikbaar zijn voor een 'mock' commissie 
 Mogelijkheden onderzoeken faciliteren onderzoekers via info op een website 
 PM overige RSO punten 
 Calls voor beurzen op een website RSO 
 Positie klinisch deskundige docenten (kan ook mei of juni worden) 

 
FR9: 24 mei 2016 

 Actiepunten FR8 
 Internationalisering (mededelingen) 
 OERen definitief (t.i.) 

 
FR10: 21 juni 2016 

 Actiepunten FR9 
 Internationalisering (mededelingen) 
 Stand van zaken taakdifferentiatie (na jaargesprekken afdeling, die zijn in juni, dus het 

kan eventueel september worden) 
 Evaluatie pilot Mapiq – Thomas Donkersloot/Ceel/Sander 
 Regelgeving  student-assistenten voor o.a. surveilleren bij tentamens – Susan 

 
FR1 2016-2017: september 

 Regiegroep werkdruk? SvZ? 
 


