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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)  

Gast: Marten Jesse Pot 

 

 
OPENBAAR DEEL 5 

Vaststellen agenda 

Mededelingen 

• V. Litsenburg geeft aan dat de OWL is geweest. Is goed verlopen.  
• Laurens geeft aan dat proces tijdschrijven is aangepast. Ikv continious control gaan er 

eerder lampjes branden bij fouten. Pascal v Leeuwen is op de hoogte. 10 
• Kadernota, 22-25, Ons marktaandeel wordt groter dus dat heeft direct positief effect op 

het tekort van de universiteit in het komende jaar. Nadenken over kaderstelling wordt 
niet uitgesteld en gaat door. Universiteit wil op een open manier gaan kijken naar 
verdeling van de middelen. Geen heilige huisjes. 

Bestuurlijke zaken 15 

-Kolen geeft aan dat nieuwe compensatieronde PhD’s en Postdoc’s eraan zit te komen. Hij heeft 

overleg met de graduate school over aanpak. Van belang dat niemand wordt overgeslagen. 

Community building 

Marten Jesse licht toe wat de oorsprong en het doel van het stuk is. Kolen geeft aan dat de 

departementen ook sociale events willen organiseren. Pot geeft aan dat hij meer planmatig de 20 

activiteiten voor de staf wil invullen. Kolen geeft aan dat inhoudelijke inspiratie, zoals Hodder, 

erg goed aansloeg. Goed om na te denken over andere sprekers. Wellicht dat eigen talenten ook 

een podium kunnen krijgen.  

Staff meetings, puur meeting met vragen werkt niet meer. Wel waardering voor die 

bijeenkomsten, voornamelijk door Phd’s. Contact met LAS Terra aanhalen voor specifiek 25 

studenten community.  

 

Onderwijs zaken  

-Discussie Sc 

FB neemt voorgenomen besluit om over te gaan op SC. Dit gaat dan in vanaf 2022-2023. 30 

Onderzoek van v Litsenburg heel overtuigend. Dat gaat mee in het pakket richting de FR en OLC. 

Düring zorgt dat v Litsenburg uitnodiging krijgt voor WA meeting.   

 

-Mentoraat Tutoraat. 



2 
 

FB wil mentoraat en tutoraat afschalen. Door CFI is het geëvalueerd en als zeer effectief 35 

bevonden. Streven van CvB is om door te gaan hiermee. FB gaat toch afschalen. We hebben 

contactmomenten genoeg met de studenten. 

 

-Fieldschool  

Düring geeft aan contact te hebben met centraal over wat onze opties zijn. Laurens geeft aan om 40 

met een clubje dit goed uit te gaan denken en opties in kaart te brengen. Er moet zsm een plan B 

komen. 

Daarnaast moeten ook de criteria voor fieldschool 2 uitgewerkt worden. Wanneer kom je in 

aanmerking voor middelen? Dit ook in relatie tot de begroting. Wordt vervolgd. 

 45 

Verslag vorige vergadering.  

Vastgesteld. 

 


