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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 11 december 2020- Via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Niels Laurens, Zoë v Litsenburg,  
Janneke Mulders (verslag)  
 

 
OPENBAAR 

Vaststellen agenda 

-Onderwijs roostering toevoegen. 

-Minoren toevoegen 5 

-P. Ter Keurs schuift in januari aan. 

Mededelingen 

• V Litsenburg geeft aan dat ze een overleg met Lasso heeft gehad. Daar is het ook over de 
studieplekken in v steenis gegaan. 

• FB bespreekt de portefeuilleverdeling van het CvB en de logische verbanden/ 10 
aanspreekpunten naar de eigen organisatie. 

• Programma voor nieuwe voorzitter CvB wordt in januari opgesteld. 
• Kolen geeft aan dat er dit jaar een nieuw record is gezet: 21 promoties bij FdA. 
• In Raad van decanen zijn nieuwe gedragsregels besproken voor relaties op de 

werkvloer/ vriendschappen/ familierelaties. Daar is over gediscussieerd en wordt bij de 15 
bedrijfsvoerders besproken. 

Aanvragen wetcie. 

Het FB spreekt af dat eerst HR toets is (bij aanvragen met inbeddingsgarantie) en dat de 
aanvraag daarna pas naar de wetcie gaat. 

Procedure moet aangepast worden.   20 

 

Veni aanvraag 

Veni aanvraag van mevr. Fricke heeft een positief advies van de wetcie. FB is akkoord met 
aanvraag. 

 25 

Bedrijfsvoeringsportefeuille 

• Aanvragen Bevorderingsverzoeken. Kolen geeft aan dat er verzoeken in de pijplijn zitten. 
De functies binnen functieprofiel kunnen via leidinggevende en HR naar FB. De 
bevorderingen van UD naar UHD lopen via de loopbaancommissie. Laurens geeft aan dat 
het beleid bijna klaar is. Hij wil dat eerst vaststellen en dan pas de procedures doorlopen. 30 

 

• Hard copy nieuwsbrief. Laurens heeft Pot gesproken. Het is ene leuk idee waar Marten 
Jesse aan gaat werken. Brief vanuit het bestuur is een leuke nieuwjaarsgroet. Jan stelt 
deze op.  

• FB geeft akkoord voor C14 dateringen. Düring wil vaart maken met persoonlijke 35 
budgetten, dan kunnen deze verzoeken daar terecht. 
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• Vacature secretariaat wordt besproken. FB is akkoord met vacaturestelling. Mooie 
aanvulling voor het team.  

• Laurens bespreekt het thuiswerkbeleid. Internetvergoeding is erdoorheen. Over 
standaardpakket (laptop telefoon etc) wordt nader gesproken. Als onderdeel van het 40 
standaardpakket staat de telefoon ter discussie. 

• Laurens geeft aan dat payrolling via Jobmotion in 2021 uitgefaseerd gaat worden. 
Afspraak is wel dat alle SA in 2021 nog wel via jobmotion gaan. 

Onderwijs 

• FB bespreekt de voordracht voor de scriptieprijs en is akkoord. 45 
• Düring heeft overleg bij FGW over een gezamenlijke master. Bij FGW zitten ze midden in 

een discussie over programma normen. Nu niet het juiste moment voor FGW om aan een 
gezamenlijke master te denken. 

• Düring wil in januari aan de slag met de minoren. OLC heeft aangegeven dat er weinig 
passende minoren zijn. Hij wil Marjet de Ruyter vragen of Femke Tomas hierin kan 50 
assisteren. 

• Düring geeft aan dat er een herijkingsadvies van de kwaliteitsnormen komt vanuit SAZ. 
Het plan is nog niet gedeeld met studenten. In januari wordt het advies besproken. Hij 
wil dat van Litsenburg hierbij aanschuift. 

Rondvraag 55 

- Idee pubquiz in nieuwe jaar wordt besproken 
- Programma Hodder wordt besproken 

 


