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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 22 januari 2021- Via Microsoft Teams 

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

 

 
OPENBAAR DEEL 

Vaststellen agenda 5 

Centre for innovatie 

Mara de Groot en Prof. P ter Keurs bespreken de stavaza van het Centre met het FB. Voor het 
LDE centre lijkt Den Haag op termijn een goede plek. Onze doelgroepen zitten daar. Kolen geeft 
aan dat ze gokt dat het centre de erfgoed academie kan vormgeven. Centre geeft aan dat veel 
faculteiten interesse hebben en ze als de financiering eindigt de eigen broek moeten kunnen 10 
ophouden. Als meerdere faculteiten bijdragen dan is dat mooi. 

During vraagt of Delft ook nog participeert. Ter Keurs geeft aan dat dit zo is. During geeft aan dat 
nu meer in modules gedacht wordt in het onderwijs (modulair onderwijs). Dat kan voor 
professionals ook een interessante wijze zijn om hun MA te behalen. Er zijn veel professionals 
die willen doorgroeien.  15 

Ter Keurs bespreekt de European city of science. Veel publieksactiviteiten en veel ideeën voor 
het programma. Er komt een uitnodiging aan. Overleggen met alle decanen. Kolen wil de lijn via 
Ter Keurs laten lopen. 

 

Mededelingen 20 

• Avondklok & Sluiting gebouw. Nieuw bericht van MJ Pot versturen. Dat iedereen weer 
even weet hoe en wat. 

• Laurens geeft aan dat er SA aangenomen kunnen worden ikv coronabanen. Wordt ook 
met faculteitsbureau besproken. 

• V Litsenburg geeft aan dat ze enquête studenten BSC MSc heeft gevoerd. Er zijn 108 25 
reacties. Wordt in volgend Fb/ Dv beraad besproken. 

Commissie overzicht 

Agenda punt wordt volgend FB besproken. During geeft aan een aanvulling te willen van rollen 
van mensen in extreme functies. Bv LUF, Archon etc.  

Termijnagenda 30 

Punt voor volgend Fb. Laurens vraagt om de reguliere zaken en de projecten te ontkoppelen. 

Voorstel MJ community binding/ Jason social event/ Spreker scholars at risk  

FB geeft aan dat medewerkers behoefte hebben aan intellectuele en wetenschappelijke 
inspiratie. Goed om het plan met MJ door te nemen. Volgende keer op agenda. 

 35 

Voorstel materiele budgetten 
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Laurens licht het stuk toe. FB vraagt om naar het woord drawing right te kijken. Verder geeft 
Kolen aan om het ‘meenemen naar volgend jaar’ te schrappen. Düring spreekt zorgen uit over 
administratieve rompslomp voor secretariaat.  

Kan zo naar DV’s ter bespreking. 40 

Herijking kwaliteitsmiddelen 

Laurens en Düring bespreken kort het voorstel wat nu voorligt bij de centrale beradendag. FWN 
en LUMC willen 10 %. Ook reservering voor gezamenlijke projecten. Düring geeft aan dat er 
geen rekening is gehouden met het kleinschalig labonderwijs bij archeologie. We hebben ook 
niet in de werkgroep gezeten. Kolen zegt: Wij hebben echter mensen aangenomen en rekening 45 
gehouden met bepaalde uitgaven. We kunnen een terugval van middelen niet hebben. Reactie 
archeologie is: 1) ook kleinschalig onderwijs lab 2) lange termijn inzet van middelen gepland 
(mensen). FB verwacht ook vragen vanuit de UR hierover.  

 


