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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur  15  mei 2019 

Aanwezig:   Bleda Düring, Jan Kolen, Suzy Sirks, Rory Granleese, Janneke Mulders 

 

 

Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 

Voorstel Self-funded PHD 

Het bestuur bespreekt het voorstel voor de Self funded PhD. Inhoudelijk is het bestuur 5 

akkoord. Graag willen ze in het vervolg een oplegger van de WetCie erbij.  

Phd trainingen 

Marie Soressi licht het voorstel over de PhD trainingen toe. Funded PhD kandidaten moeten  

140 uur researchtraining en 140 uur skill training volgen. De cursussen die de universiteit 

aanbiedt zijn niet langer gratis. Het Bestuur geeft aan dat ze eerst een volledig overzicht wil 10 

hebben en vraagt Marie deze te maken. Marie zegt toe over enkele weken een curriculum 

gemaakt te hebben. Dan zal het bestuur samen met de directeur graduate school dit 

communiceren naar de Phd community. 

Stichting Lab 

Annelou van Gijn geeft een inleiding over de werkzaamheden van stichting lab en de 15 

knelpunten die ervaren worden. Ze beschrijft enkele oplossingsrichtingen.  

Suzy Sirks merkt op dat het CvB een oplossing wil want de opzet nu werkt 

concurrentievervalsing in de hand en daar kunnen we een boete voor krijgen. De 

verschillende opties worden besproken. De activiteiten van stichting lab worden zeer 

gewaardeerd. Is inbedden een optie? Suzy Sirks stelt voor dat gekeken wordt naar de tarieven 20 

en dat stichting lab de huidige 2 offertes opmaakt. Samen met Suzy Sirks komt Annelou van 

Gijn met een voorstel richting FB.  

Nieuwe planning en evaluatie cyclus FdA 

Edwin de Ruijter licht het voorstel toe. Hij heeft de wens om het voorstel binnen de faculteit te 

realiseren. Meer van binnen naar buiten treden. Dit gaat een proces van bewustwording 25 

worden. Het werkt als hulpmiddel richting de departementen. Je moet het niet zien als een 

extra controlemechanisme maar verbetering van de kwaliteit van het proces.  

Dit als onderdeel van de P&O cyclus. Het bestuur ondersteunt dit voorstel en gaat akkoord. 

Budget toewijzing. 
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Het bestuur gaat akkoord met de budget toewijzing naar de departementen. 30 

Zelfstudie master 

Femke Tomas en Joanne Mol lichten de zelfstudie toe. Suzy Sirks geeft aan om te werken met 

sterktes en verbeterpunten. Het is goed om daar naar te kijken voor de voorbereiding (SWOT 

analyse). Bleda Düring geeft aan dat de stages er heel kort instaan. Dat mag wat meer body 

krijgen. Er wordt verder gesproken over de eindtermen. De Master of Science onderscheidt 35 

zich, dat moet je definiëren.  

Rondvraag 

 Jan wil een faculty meeting aan het begin van het nieuwe academische jaar. 

 Bleda Düring geeft update over Archeologie telt. Termijn is verschoven, dat geeft meer 

lucht.  40 

 

 


