Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 13 november 20202- Via Microsoft Teams
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Niels Laurens, Zoë v Listenburg,
Janneke Mulders (verslag)

OPENBAAR
1. Opening en vaststelling agenda
5

-De formele voordracht voor de UD positie Human evolution wordt op de agenda gezet.
- Brief Nexus is ontvangen.
2. Overzicht portefeuilleverdeling
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FB bespreekt het overzicht van de portefeuilles. Hoe eenvoudiger hoe beter. Laurens geeft aan
dat bij FGGA een mooi onderscheid is gemaakt tussen strategie en uitvoering. Janneke past de
lijst aan, daarna kan deze op de website.
3. Voorstel voor de vergadercyclus.
FB heeft de wens om de 2 vergaderingen (FB en DV) van elkaar te scheiden. Wel zoveel mogelijk
plannen op de vrijdagen. Voorkeur om te starten met DV beraad, en vervolgens zaken af te
tikken in het FB. Janneke past de planning aan.
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4. Inzet ICT middelen + onderzoeksvoorstel R. Schats.
Schut bespreekt de voorstellen die voorliggen over de Scanner en de printer. Wouter Kool heeft
nieuwe informatie hierover verstuurd. Düring geeft aan dat het interessant is om een koppeling
te maken met het onderzoek, en de voorwaarde tot matching, van Rachel Schats. Schut geeft aan
dat er een grote behoefte is binnen de faculteit voor zo’n scanner. Kan ook ingezet worden bij
veldwerk. Onderzoeksvoorstel van Schats sluit hier op aan. Digitalisering referentiecollecties is
van meerwaarde. FB is akkoord met voorstel R. Schats, het is een heel goed idee. Düring geeft
aan dat we wel moeten denken hoe we dit op de langere termijn betaalbaar kunnen houden, als
het project is afgelopen, hoe onderhouden we het dan? En kan iedereen er zomaar bij of moet je
een abonnement aanbieden? Kolen zegt dat we ook rekening moeten houden met de regels van
de subsidieverstrekker hierover.
Echter de scanner is niet het persoonlijke speelgoed. Verstandigste route is via Jason Laffoon,
beheer en verantwoordelijkheid ligt daar. Akkoord op aanschaf door FB, loopt verder via
Laffoon.
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De printer. Betreft intentie om samen die aan te gaan schaffen. Daarvoor wordt akkoord
gevraagd op inzet budget van 8500. UFB en WNN zijn geïnteresseerd. FB wil deze route ingaan
en is akkoord.
Jacqueline Schut zal terugkoppeling van deze besluiten aan Wouter Kool communiceren.
Janneke informeert Rachel Schats.
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5. Gesprek Vastgoed
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Schut en Laurens geven een terugkoppeling over het overleg met Vastgoed. De faculteit zit zeer
ver over de huisvestingsnorm (dubbele aantal m2). Boodschap is: we moeten gaan inkrimpen.
Dit is een redelijke eis, gezien de schaarste bij de gehele uni. Afgesproken is dat Vastgoed met
ons in 2021 een vervolgonderzoek gaat doen over de ruimtebenutting.
6. Processen onderwijs
Janneke beschrijft de totstandkoming van dit document. De assessor vraagt naar het proces en
de aanpassing elk jaar. De bestuurssecretaris is verantwoordelijk dat de processen goed
beschreven zijn en zal de aanpassingen jaarlijks maken.
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Düring voegt toe dat hij enkele vaste data vetgedrukt wil zien, zodat duidelijk is dat elk jaar je op
die datum iets af moet hebben.
Kolen dankt de schrijvers van dit proces. Janneke past de stukken aan en het kan daarna
gecommuniceerd worden. OER proces volgt nog.
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Rondvraag
-Düring geeft aan dat in het OWB/BVB besloten is dat we op dezelfde voet verder gaan voor wat
betreft de combinatie fysiek/online in het onderwijs.
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-Oegstgeest. Düring geeft aan dat er een gesprek is geweest over de voortgang. Er ligt nog werk
voor Jasper de Bruijn, dat kan in 1 dag klaar zijn. Kolen zal daarover een mail sturen als
reminder.
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