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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 17 december 2020- Via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Niels Laurens, Zoë v Litsenburg,  
Janneke Mulders (verslag)  
 

 
OPENBAAR DEEL 

Vaststellen agenda 

-Onderwerp beloningsverschillen wordt in vertrouwelijke deel besproken. 

 5 

Mededelingen 

• Iclon overleg, dienstverlening (71 uur). Düring geeft aan dat alle faculteiten een 
teaching support desk ingericht hebben. De faculteit heeft de wens om dit ook in 
te gaan richten en daarvoor de iclon uren in te zetten. Marjet de Ruijter gaat dit 
verder uitwerken met eva v Leeuwen. De support desk heeft als doel om 10 

docenten die vragen hebben over didactiek, toetsen/ toetsvormen, feedback etc 
goed te kunnen bedienen. 

• Uitnodiging diversity symposium. FB leden hebben deze ontvangen. Vanuit het 
bestuur zullen Jan Kolen en Zoë v Litsenburg deelnemen. 

Bestuurlijke zaken  15 

Terugkoppeling post doc en phd meeting. 

Postdocs: Met deze groep is een overleg geweest online. Hier is werkdruk besproken. 
Mogelijk zijn er middelen beschikbaar voor compensatie. Dat wordt later bekend.   
 
Phd’s: Gesprek met phd’s over hoe het gaat, gebruik van de labs en contact houden. Goed 20 

om gesprek met deze groep structureel te gaan doen. Laurens geeft aan dat dit een taak 
voor de DV’ is. Fb kan kickstart geven maar Dv’s moeten het daarna oppakken. 
Bespreken met Dv’s. 
 
 25 

Beleidsstukken bestuurlijke zaken 

Düring licht toe dat de stukken opnieuw ter tafel liggen met daarbij het verzoek tot 
vaststellen. Nav eerder FB overleg zijn de stukken met gremia besproken en zijn 
aanpassingen doorgevoerd.  

 30 

1. Guidelines for authorship. FB geeft aan specifieke namen eruit te willen hebben, 
maar vervangen door rol. FB stelt stuk vast. 

2. Agreement, format voorafgaand aan werken aan een publicatie. FB bespreekt 
wanneer je dit document gebruikt, hoe doe je dat als er externe betrokken zijn? 
Kolen geeft aan sterk te adviseren om deze agreement te gebruiken als een eigen 35 

PHD betrokken is en de volgende zinsnede toe te voegen: We advise to include 
external parties in the format as well. Kolen en Manning passen dit aan. 

3. Policy guidelines, research output. Vastgesteld door FB. 
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4. Faculty ethics and fieldwork. Er staat in het document FoA. Fb wil graag de 
afkorting  FdA blijven gebruiken. Kolen zal dit aanpassen. Laurens wil een HR 40 

check of dit stuk niet bijt met centraal beleid. Actie Janneke. Vastgesteld door FB. 
5. Rollen onderzoeksondersteuning. Düring geeft aan dat het een voorzet is voor 

wat er op de portal komt. Eigenaar van het hele proces van a-z is bedrijfsvoering. 
Moeten we goed begeleiden. Er komt een centrale email die Roswitha Manning 
gaat beheren. Contactpersoon is Roswitha Manning en eindverantwoordelijk is 45 

Niels Laurens.  

Promoties in de geesteswetenschappen 

Fb neemt advies over.  Er kan er 1 door de faculteit gematcht worden. Actie Janneke  

 
Onderwijsportefeuille 50 

 

• H&S. Düring licht toe. OLC en Ex commissie lijken akkoord te gaan. Er zijn 5 
studenten waarvan 3 studenten de combi willen doen. We kunnen dat niet allebei 
gaan aanbieden, te duur. Dus vanaf 2021 gaan we het nieuwe programma doen. 

• TA capaciteit op orde te houden. Düring geeft aan dat in januari een meer 55 

specifiek voorstel naar het Fb zal gaan. Wellicht kunnen we met de coronabanen, 
de Sa oplossing inzetten. We hebben voor nu die Ta ondersteuning nodig. 

• Verzoek landscape 2 wordt in FB besproken. Betreft kosten voor inhuur 
personeel voor een vak. Dit omdat procedure fieldschoolunit vertraging heeft. Fb 
stemt in. 60 

• Düring geeft aan dat er een klachtenbrief van MSc studenten verwacht wordt. 
Wordt in Fb besproken als deze binnen is gekomen. 

Bedrijfsvoering 

• Openingstijden v Steenis blijven komende periode onveranderd. Alleen sluiting 
tussen Kerst en Oud en Nieuw ivm vloeronderhoud. 65 

• Subsidie coronabanen. Zal in januari meer duidelijkheid over voorwaarden voor 
zijn.  

 


