Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 2 april 2020- Via Microsoft Teams
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Rory Granleese, Janneke Mulders (verslag)
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Opening agenda
- Rory Granleese voegt gesprek met OLC en FR toe aan de agenda;
- Jan Kolen wil enkele HR zaken bespreken;
- Jacqueline Schut wil het onderwerp ‘werkgroep’ toevoegen.
- Jan Kolen wil afstudeerprojecten van Master en RMA bespreken.

Vacature UD
Jan Kolen geeft aan dat hij nav het laatste FB en de reacties van Pieter Ter Keurs en Mariana de
Campos meer informatie heeft opgehaald bij de commissieleden. Het FB bespreekt hoe de procedure is
verlopen. De behoefte aan een uitgeschreven werving- en selectieprocedure blijkt groot. Ook de
behoefte aan een 2e gesprek is groot, dan wordt nl 1 lijn getrokken met de andere ud-posities die
onlangs geworven zijn.
Afgesproken wordt dat:
- Er zsm een nieuwe procedure gemaakt wordt waarbij het FB actief betrokken wordt in de te
lopen stappen. Hierbij wordt rekening gehouden met: altijd proefcollege/ hr bij alle stappen
betrokken/ tijdig terug in Fb/ Persoonlijke banden vz commissie met kandidaat.
- Aan de vz van de commissie wordt gevraagd of hij een tweede gesprek wil organiseren met de
voorkeurskandidaat waar Erica Radelaar bij betrokken is.
Escalatieladder
Het FB bespreekt de escalatieladder en komt tot de conclusie dat dit beter als een intern
werkdocument gezien moet worden, en niet iets is wat verstuurd moet worden aan alle medewerkers/
Jan Kolen geeft aan dat de FR hier wel expliciet om heeft gevraagd. Graag wil hij het in het informele
overleg met de FR bespreken. Hoe zien zij dit. We zijn blij dat het verdelingsmodel werkt. Daar willen
we op focussen.
Faculteitsreglement
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Het FB bespreekt de punten die in het document staan. Aanpassingen zijn:
-Vertrouwenspersoon moet er als persoon in benoemd worden. Achterin bij klachten met het
toevoegen van een artikel.
-ROG; DV en decaan hebben het gesprek met de hoogleraren. DV en Hl hebben het gesprek met het
staflid. Jacqueline geeft aan dat het als voorstel zsm op de agenda van het FB komt. Gaat om combi
tussen functionele en hiërarchische aansturing.
Het FB bespreekt het nieuwe reglement met de FR. Gaat ter informatie op de agenda. Jacqueline Schut
geeft aan dat de decaan in het vervolg ook vooroverleggen met de FR voorzitter kan inplannen.
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Verslag vertrouwenspersoon
Moet in eerstvolgende FR vergadering besproken worden. Er worden een drietal zaken geconstateerd
door de vertrouwenspersoon:
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Ad1)
Verschillen in inzicht phd en begeleider.
De vertrouwenspersoon heeft het over een document waar voorheen afspraken in stonden. Claudia
Regoor kan dit document opzoeken en kijken of het aangevuld. moet worden. Bleda Düring geeft aan
dat er bv niet altijd een 2e begeleider is. Dat is een issue.
Ad2)
Wetenschappelijke integriteit
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Bleda During heeft een eerste versie van auteurskwesties opgesteld en naar wetcie gestuurd. Het
gesprek daarover volgt.
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