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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 16 oktober 2020 
 
Aanwezig: Zoë van Litsenburg, Jacqueline Schut, Bleda Düring, Jan Kolen, Janneke Mulders 

(verslag) 
 

 
OPENBAAR 
 

- Agenda 

Deze wordt vastgesteld. Toevoeging van punten: 5 

- Faculty lecture 
- Nexus 
- Inbellen Marie Soressi en Jason Laffoon. 

 

- Agenda faculteitsraad 10 

Toevoegen van fieldschoolunit. 

Verder bespreekt het FB dat de ondersteuning aan de raad kan door een zittend studentlid een 
extra student-assistentschap aan te bieden. 

 

- q4 overzicht 15 

Nog 9 weken voor de kerst. Verstandig om voor de komende 9 weken, een strakke agenda te 
maken. 

Janneke maakt opzet. 

- Promoties 

Schut wil weten hoe we ervoor staan. Hoe gaan we die targets halen? R&O gesprekken is een 20 
belangrijk instrument hierin. 

- Agenda PBO 

De opzet van de agenda wordt besproken. FB wil een powerpoint opstellen met daarin ‘goed 
nieuws brengen’. Strategische visie, uitkomsten personeelsmonitor, studenten aantallen etc. 

Actie Janneke 25 

- Veni aanvraag 

Düring brengt in dat Aris graag een veni wil indienen. Hij is kansrijk. Echter daar hoort een 
inbedding bij. Die geven we niet, aanstellingen moeten via vacature. Het klikt met de VU dus 
waarom daar niet proberen? 

Wij kunnen hem daarbij helpen. Kolen geeft aan dat de vu wellicht ook iemand heeft en we 30 
kunnen uitruilen.  

 

- Verzoek lab infrastructuur  

FB is akkoord met de lijst. Dit kan aangeschaft worden. 
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 35 

- Verzoek Terra Boekenkast 

Van Litsenburg geeft aan dat Terra graag een boekenkast met ruilboeken wil neerzetten. 
Vergroten community gevoel. Janneke zal Jaap vragen waar deze het beste geplaatst kan 
worden. 

 40 

- Faculty lecture  

Akkoord met tijdstip. Van Listenbrug vraagt of de studenten dit maak ook uitgenodigd kunnen 
worden. Dat gaat gebeuren. 

 

- Rondvraag 45 

• We hebben Anita Lacroix aangetrokken als interim HR adviseur. In februari start Alexia. 

• 3 november is een overleg gepland over Publiek private samenwerking. Delegatie van 
centraal met Horsman en Luris. Wellicht kan Niels aanschuiven. 

• Dagen van Niels Laurens voor archeologie worden maandag en vrijdag. 
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