Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 19 maart 2020- Via Microsoft Teams
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Rory Granleese, Janneke Mulders (verslag)

1. Opening en vaststelling agenda
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Jan Kolen haalt na overleg met Bleda Düring het faculteitsreglement en het escalatiemodel van de
agenda. Jacqueline Schut vraagt naar de reden, omdat ze op de agenda van de FR staan. Bleda Düring
geeft aan dat aanpassingen die hij eerder heeft doorgegeven niet zijn meegenomen. Kolen wil de
nieuwe stukken geagendeerd hebben voor de volgende FB.
2. Stand van zaken DCT en planning
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Jan Kolen geeft aan dat het DCT goed loopt. De teams zijn zelfstandig en goed aan de slag gegaan. Hij
wil de frequentie van de bijeenkomsten afschalen. Ook omdat het onderwijs nu gestart is. Jacqueline
Schut geeft aan dat zij in Den Haag ook vergaderingen heeft en of hier ook rekening mee gehouden
kan worden. Janneke Mulders zal nieuwe afspraken inplannen op ma/di en op de donderdag. Bleda
Düring vraagt of Marie Soressi als Dean van de Graduate School aangesloten kan worden bij de DCT’s.
De andere FB-leden vinden dit een goed voorstel.
Jacqueline Schut stelt voor om een informeel overleg met de FR in te plannen, waarbij het FB ze op
hoofdlijnen kan bijpraten. Het formele overleg met alle stukken kan dan in de week van 13-17 april
plaatsvinden. Actie Janneke
Kolen geeft aan dat we de deadline voor de scripties in de gaten moeten houden. Daar moet een
herinnering voor naar de staf.
3. Ingekomen stuk over veilig werkklimmaat
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FB is akkoord met de voorgestelde aanpak en de komst van een ombudsfunctionaris. Die kan
zelfstandig onderzoeken, en dat is iets wat nu ontbreekt in de positie van de vertrouwenspersonen.
Actie Janneke

4. Rondvraag
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-

Bleda Düring vraagt of de samenstelling van de WG voor interne middelenverdeling breed kan
zijn. Jacqueline geeft aan dat die zo breed mogelijk samengesteld zal worden.

-

Düring is benieuwd hoe het staat met de Archeologie Telt procedure. Kolen geeft aan dat hij
net contact hierover heeft gehad met RCE.
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Düring geeft aan dat juist nu er extra reclame gemaakt moet worden voor onze opleiding bij
Internationale studenten. Schut zegt dat zijn Jan contact met Marten Jesse hierover hebben
gehad. De website is aangepast en SC&M is hier in de lead en aan het nadenken hierover.
Düring pleit voor vrijmaken van middelen om als de tijd juist is, extra advertenties in te kopen.

-

Jacqueline Schut geeft aan dat bij W&N een remote vergadering heeft plaatsgevonden met de
gehele studentenpopulatie. Ze heeft aan Marjet gevraagd te kijken voor mogelijkheden voor
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onze studenten. Ze zal Marten Jesse benaderen om te kijken of het ook voor medewerkers
georganiseerd kan worden.
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