Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 9 april 2020- Via Microsoft Teams
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Janneke Mulders (verslag)
Afwezig met bericht: Rory Granleese

Uitwisseling Freiburg
Vanuit het onderwijsbureau ligt er een voorstel tot een uitwisseling met Freiburg. Bestuur ziet hiervan
de meerwaarde in. Akkoord.
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Besluit fieldschool
Kolen bevestigt nogmaals wat het FB eerder deze week besloten heeft: De fieldschool 1 wordt verplaatst
naar collegejaar 2020-2021. Er wordt nagedacht over een plan C als september niet haalbaar is met de
coronamaatregelen. Düring geeft aan dat Januari een onderwijsluwe maand is, dus dat dit ook een
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mogelijkheid is.

Stabiliseren faculteitsbureau
Schut licht haar voorstel toe tot stabiliseren van het faculteitsbureau. Hierin zal in het domein van de
bedrijfsvoering meer samengewerkt worden met FGGA en zal de portefeuillehouder gedeeld worden
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met FGGA. Het FB ondersteunt dit voorstel en vraagt Jacqueline om nader in gesprek te gaan met
FGGA bestuur en Martijn Ridderbos.

Finance
Schut geeft aan dat ze inzicht aan het verkrijgen is in de situatie waarin we verkeren. Er worden grote
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bedragen uitgegeven en de materiele bestedingen van de groepen zijn omvangrijk. Ze wil een mail
opzetten waarin ze aangeeft dat de middelen voor de 1e geldstroom op een andere wijze verdeeld gaan
worden.

Kansrijk vooruitblikken
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Jan Kolen bespreekt dat hij de komende tijd het leerstoelplan gaat opzetten en meer aandacht wil
besteden aan de onderwijsportefeuille. De werving voor studenten wordt binnen een centrale
werkgroep vormgegeven. Marten Jesse is hierop aangehaakt. Kolen ziet kansen binnen de Saxiongroep. Daar willen mogelijk studenten hun studie verlengen (nu gene werk) en dat kunnen ze met een
MA in Leiden. Wellicht aparte flyer maken voor Saxion.
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Daarnaast moet het reguliere DV-overleg weer opgepakt worden.
Assessorvacature
In verband met afwezigheid van de assessor wordt dit agendapunt verzet naar de volgende
vergadering.
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Ingekomen stukken
•
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Bestuursberaad agenda wordt besproken. Bleda Düring geeft meer achtergrond over het LRS
project. De werkgroep heeft aangegeven dat het losgezongen lijkt te zijn van het
oorspronkelijke plan, dus terug naar de businesscase lijkt verstandig. Düring geeft aan dat FdA
zeker niet alleen staat in haar kritiek. Daarnaast wordt het OZB vaak gecanceld, dit werkt niet
voor Bleda. Dat geldt wrs ook voor Rechten. Zo heeft hij geen aansluiting met het BB en CvB.
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