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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur  25 juni 2019 

 

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

Afwezig met bericht:   Bleda Düring 

 

 

Verslag vorige vergadering 

Verslag wordt vastgesteld. 

 

Mededeling 5 

 Faculteit krijgt op de website een plek voor een blog. Marten Jesse heeft regie op de bijdragen. 

RMA voorstel 

Joanne Mol heeft een voorstel rondom de RMA voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur loopt de 

besluitpunten af: 

- r. 10 

- Punt twee wordt geschrapt. 

- De conditionals worden geschrapt. 

- Jan Kolen pleit voor een toevoeging van een actievere signalering van ambitieuze/goede 

studenten om door te stromen naar de RMA in februari. 

Afgesproken wordt dat het proces en de inzet rondom de teaching assistents geëvalueerd worden. 15 

Afspraak is dat het stuk op 26 augustus in de vergadering wordt besproken. Joanne Mol geeft aan dit 

door te geven aan Femke Tomas.  

Oer-en 

De stukken worden vastgesteld. In het gesprek met de OLC en de FR wordt besloten om het memo 

met de aanpassingen als richtlijn aan te houden voor de vergadering. Inhoudelijk wordt de voertaal, 20 

een punt dat de OLC wil inbrengen, besproken.  

BSF voorstel 

Suzy Sirks licht het voor

DV beraad besproken. Voorstel is om het beleid per direct in te laten gaan. In het memo worden de 

voorwaarden besproken op basis waarvan besteding (wettelijk) mag. Geoormerkt geld blijft apart. Het 25 

bestuur geeft Suzy Sirks de opdracht om het voorstel nader uit te werken en te implementeren. 

PhD trainingen voorstel 
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opmerkingen hebben. Ook wil Jan Kolen onderzoeken of het mogelijk is dat Archon ander type 

trainingen kan gaan aanbieden. Dan hoeven we nl niet via ICLON te gaan. 30 

Het bestuur besluit dat Jan Kolen nader in gesprek gaat met Marie Soressi om dit laatste uit te werken.  

 

Panel onderwijsvisitatie 

Het bestuur stelt het panel vast. 

Verslag Bezoek Exeter 35 

Bestuur bespreekt het verslag. Hierin staat een verzoek om een tegenbezoek te organiseren. Het 

bestuur denkt dat dit alleen zinvol is als we ook daadwerkelijk in Exeter een strategische partner zien. 

Het bestuur besluit dat Bleda Düring dit zal oppakken. Actie Bleda Düring. 

Acties personeelsmonitor 

Suzy Sirks geeft aan dat de code of conduct nader uitgewerkt gaat worden. Jan Kolen geeft aan dat deze 40 

week het parameterdocument met de FR en de OLC wordt besproken. 

 


