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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 15 januari 2021- Via Microsoft Teams 

Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Niels Laurens, Zoë v Litsenburg, Janneke Mulders (verslag)  

 

 
OPENBAAR DEEL 

Vaststellen agenda 5 

Aan de agenda worden de onderwerpen Leiderschapscursus onderwijs, Scholars at Risk en PhD 

SB toegevoegd. 

Mededelingen 

- Laurens geeft aan dat er gewerkt wordt om de processen tav verlengingen en mutaties in 

de P-kolom te stoomlijnen. Mensen schieten nu soms met hagel als ze een vraag hebben. 10 

- Litsenburg geeft aan dat de OWL weer georganiseerd wordt. 

- Kolen heeft contact gehad met Thomas Maier, de vz van de visitatiecommissie. 

- Kolen bespreekt de avondklok en mogelijke gevolgen voor de medewerkers. Fieldschool 

wordt besproken. Plan c is in de maak. Blijft punt van aandacht en actie. 

• Arch talks. 15 

Düring geeft aan dat Sterrenkunde via een platform blijft communiceren tijdens Coronatijd. Daar 
wordt flink gebruik van gemaakt. Is mogelijk interessant voor ons. Laurens geeft aan dat keuze 
platform ondergeschikt is; gaat om enthousiaste mensen die dit willen trekken. We moeten 
mensen erbij zoeken die dit willen doen. 

• Agenda FR 20 

FR zal nog 2 memo’s insturen over 2 onderwerpen (kwaliteitsmiddelen en studentenwelzijn) 
vergadering watje willen vragen. Phd postdoc compensatieregeling. En vergaderingen. 
Voortgang BSC en MSc. 

• BSF 

Laurens geeft aan met een voorstel bezig te zijn tav bestedingen BSF. Verzoek wat nu voorligt 25 
(suikertentoonstelling) is akkoord.  

• Voordracht kandidaat UD materiaal culture.  

Fb neemt de voordracht van de sollicitatiecommissie voor de vacature UD material culture over.  
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• Onderwijsjaarverslagen.  

FB gaat akkoord met het verslag wat voorligt. Dit is besproken in OLC en FR. Verslag van 
Examencommissie wordt besproken. Düring geeft aan behoefte te hebben om met de 
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voorzitter het verslag door te nemen. Nadruk wordt op negatieve zaken gelegd, dat is 35 
jammer. 

Stukken worden doorgestuurd. 

• Master applied.  

Kolen licht toe dat er ene overleg is geweest met Saxion. Er is aan verwachtingsmanagement 
gedaan. Bij Saxion lagen de verwachtingen richting een geaccrediteerde master. Kolen geeft 40 
aan dat dat bij de huidige instroom niet te rechtvaardigen is. Afgesproken is dat beide 
partijen met hun CvB/ bestuur gaan overleggen over de basisvoorwaarden. Düring en Kolen 
hebben hierover een gesprek met Hester Bijl.  

• Assessor instagram  

De assessor verzoekt om een instagram te openen als aanvulling op de huidige 45 
informatiestroom. FB vindt het een goed idee en is akkoord.  

 


