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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 6 november 2020- Via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Niels Laurens, Zoë van Litsenburg,  
Janneke Mulders (verslag) 
 

 
OPENBAAR 

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. 

Mededelingen 5 

- Kolen geeft aan dat er wellicht mogelijkheden voor phd’s en postdocs komen in de 

toekomst. Ministerie heeft 2e pot met middelen voor Nederlandse universiteiten wat 

beschikbaar komt 

- Mentor en tutor systeem rapportage, komen wij goed uit. Studenten zijn tevreden over 

de student mentoren. Over de docenten zijn ze minder tevreden. Düring geeft aan dat 10 

niet duidelijk is wat van docenten verwacht wordt. Kolen wil dat bespreken in de 

onderwijskolom. 

- Schut bespreekt dat een nieuwe controller is aangetrokken. Zij gaat voor 0.6 fte werken 

bij FdA en blijft voor 0.4 bij FGGA. Start is jan 2021, maar nu al 1 dag per week. 

- Kolen heeft overleg gehad met Muller over de erfgoedacademie en de mogelijkheden 15 

daarvan. 

 

Bestuurlijke zaken 

FB heeft een brief ontvangen vanuit de FR over werkdruk. Kolen heeft het ook voorgesproken 

met de Vz van de raad. Het is een belangrijk initiatief van de FR met zorgwekkende signalen. Ze 20 

geven concrete punten aan om eea ontspannen. Düring geeft aan dat we dat zoveel mogelijk 

moeten oppakken. 

Ook dit onderwerp wordt in de onderwijskolom besproken. Kolen wil graag zicht hebben op de 

roostering en wil TA’s inzetten. Dat kunnen ook Ba3 studenten zijn. Düring geeft aan dat 

gecommuniceerd moet worden dat er aandacht voor is. Laurens geeft aan dat er in het OWB een 25 

lijst met maatregelen besproken is. Kolen wil met de OD het lijstje doorlopen. Janneke vraagt aan 

OD en de Ruijter om zaken voor te bereiden voor het overleg met de portefeuillehouder, actie 

janneke 

Komt terug in FB. 

Pbo vooruitblik ter bespreking. 30 

Uitgewerkte agenda wordt besproken. Kolen wil ism Janneke een ppt voorbereiden gekoppeld 

aan strategisch plan. Daarin moet komen dat studentenaantallen stijgen, promoties stijgen, nav p 

monitor zaken zijn opgepakt in beleid. Plan van de fieldschool moet erin en ook het nieuwe 

financieringsmodel. Daarmee krijgen we zaken in de klauwen en kunnen we sturen. 

Diversiteitsbeleid benoemen we ook, plan is nog niet gereed. Al wel beloningsverschillen HL 35 

aangepakt. 
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Overleggen 

Kolen geeft aan dat de agenda voor ma en vrijdag bestemd is voor de FB overleggen ivm de 

dagen van Niels Laurens. Afgesproken wordt dat de heidag fysiek is, maar dat de andere 

meetings online blijven. Kolen wil Laurens een rondleiding door het gebouw geven, als het weer 40 

toegankelijk is. 

Bedrijfsvoeringsportefeuille 

 

Inzet ict middelen. 

Stuk van Kool over de scanner en de printer. Dat wordt volgende week besproken. Laurens geeft 45 

aan dat bij FWN ook zulke middelen beschikbaar zijn. Schut neemt dit mee. 

 

Onderwijsportefeuille 

15 nov is portefeuillewissel van Kolen en Düring. Hester Bijl heeft Düring gesproken, was een 

prettig gesprek. Laurens vraagt of er een portefeuilleverdeling is. Actie Janneke   50 

 

Onderzoeksportefeuille 

Kolen bespreekt kort de discussie van vorige week over het verzoek voor self funded phd. 

Er zijn aanvullende bepalingen, promotiereglement en de regeling meegestuurd. Fb discussieert 

over de regels en over goed werkgeverschap. Bij dat laatste worden vraagtekens gezegd. 55 

Kolen geeft aan dat de copromotor dus aangepast moet worden, en dat de faculteit dan kan 

instaan voor goede begeleiding. Hij zal dit doorgeven aan de HL, Versluys. Actie Jan 

Schut vraagt hoe het dan zit met de regeling over de kosten. FB wil de kosten centraal op zich 

nemen. Dat moet aangepast worden in de regeling. Actie Janneke 

 60 

Onderhoud microscopen 

FB bespreekt de mail van Laffoon. Kan volgend jaar onderhoud gedaan worden op alle 

microscopen.  

 

Intersection 65 

Fb is akkoord met het verzoek. 

 


