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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 20 november 2020- Via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Niels Laurens, Zoë v Litsenburg,  
Janneke Mulders (verslag)  
 

 
OPENBAAR 
 
Toevoeging aan agenda: 

- Secretariële ondersteuning 5 

Mededelingen 

- Update BHV in gebouw. Gaat goede kant op, cijfers stijgen. In december weer een check 
door UFB. 

- Externe adviesraad. Onderwerp LAFU met begroting. Overleg in Januari plannen. 
- BSB: rapport over rankings besproken. FB bespreekt dit. War willen wij daarmee. Kolen 10 

geeft aan mn voor communicatie inzet, het trekt medewerkers en studenten voor ons. 
Mensen kiezen transparante en open uni.  Specialisaties meer in de etalage zetten.  

- ROG light. Kolen wil H&S oppakken zover mogelijk. Idee om onderwijsevaluaties niet toe 
te voegen. Soort coronameting. Bericht aan medewerkers. 

Bestuurlijke zaken 15 

- Terugblik PBO. Veel tijd in gestopt aan denkkracht, structuur en besturing. Dat werpt nu 
vruchten af. Goed overleg, goed resultaat. 

- BV/OWB onderwijsdashboard. Handige tool. Hoe kunnen we dat zelf gebruiken als bestuur. 
Goed om het periodiek te bespreken in FB, opnemen in termijnagenda (jan/sept). 

- 2e semester inplannen is gestart. Nadruk om 1 keer p week op campus onderwijs aan te bieden. 20 
We kunnen afwijken van de 4 uur blokken. Prio opbouw van soorten studenten is vastgesteld 
(Ba 1-MA- Ba2-BA3).   

-Onderwijsvisie is besproken. Kolen geeft aan dat we de 8 ambities meteen een plek hebben 
gegeven in het onderwijsprogramma. Meer nadruk op vaardigheden. Aansluiting arbeidsmarkt, 
digitalisering, gis en digitale archeologie.  25 

-Evaluatie SKO. Wij sluiten er nog niet goed op aan. Nader bekijken. 

 

Concept agenda faculteitsraad 

Opzet agenda akkoord. Punten FR bijgevoegd. Rapport en aanbevelingen werkdruk: 

- Kijk naar duo’s, koppels van de grote colleges (OD) 30 
- Rog light ook volgend jaar nog, ben voorzichtig met onderwijs (evaluaties niet 

uitvragen). 
- Verdeling ta’s ingezet daar waar nodig.(OD en Marjet) 

Actie Janneke opstellen mail/ bericht 

Verder wil FB communicatie versterken door maandelijks een nieuwsbrief fysiek te organiseren. 35 
KNA uitbesteed worden aan UFB. Bespreken met communicatie. 

Studentplekken  
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Verzoek van Assessor om plek te creëren waar studenten met functiebeperking kunnen 
studeren. Aanmelding van plek loopt via studieadviseur. FB is enthousiast. V. Litsenburg gaat het 
oppakken met UFB. 40 

Onderwijs 

-Gesprekken gevoerd met FSW en intern over omvorming track H&S. Loopt voorspoedig. 

- Ideeën om met FGW Ma track samen te stellen. Oriëntatiefase.  

Gratama prijs 

Verzoek tot voordracht aan de wetcie gevraagd. Zij gaan ermee aan de slag. 45 

ERC ondersteuning 

Brieven zijn doorgestuurd naar DV’s. Laurens vraagt of er een overzicht is wie in aanmerking 
komen. Kunnen we op sturen. Met DV’s bespreken. 

 

Verslag vorige vergadering.  50 

Enkele typo’s. Verzoek om actielijst 

 

Rondvraag 

-Verzoek verlof schrijven/ Jaarafspraak ook bij FB leden. 

 55 

 

 


