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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 16 juli 2020- Via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Rory Granleese, Janneke Mulders  
Gasten: Quentin Bourgeois, Tymon de Haas 
 

 
OPENBAAR 

 

1. AIC rapportage is besproken. Schut geeft aan dat er vandaag een mail uitgaat naar alle 
PI’s met verzoek om zaken op orde te stellen. In september wil ze een bijeenkomst 5 
beleggen met de projectleiders, hoe dit op te pakken. Actie Schut  

 

2. OER (bespreking met vz OLC en vz FR) 

Kolen geeft aan dat er een aantal zaken besproken moeten worden: 

- Toelatings eis RMA 10 
- Toelatingseis Science 
- Proces 

Kolen geeft aan dat het proces niet fantastisch is gelopen. De Haas geeft aan dat nog niet 
alle stukken volledig zijn en de rad niet kan instemmen. Het proces is uitgelopen. 
Bourgeois geeft aan dat hij vanaf januari elke vergadering gevraagd heeft naar de 15 
stukken. OLC geeft aan de stukken laat te hebben gekregen en nog niet heeft kunnen 
vergaderen hierover.  

Kolen wil afspraken maken over de huidige versie die voorligt en wil dat er een planning 
gemaakt wordt over de onderwijsprocessen. Dat moet in petit comité met vz OLC, FR en 
Marjet de Ruijter. Actie Janneke 20 

De FR geeft aan de tekst van de Oer wel in orde te vinden. Het gaat om de bijlagen en de 
check. Ze kan de tekst vaststellen. Afgesproken wordt dat in de 3e week van augustus een 
bijeenkomst is over de Oer waarin de bijlagen besproken worden. Actie Janneke  

De toelatingscriteria in ba en ma zijn dan onderwerp van gesprek.  

OLC geeft aan dat de Toelatingseis RMa , criterium 8 geen waarde heeft. De eis wordt 1. 25 
niet gehandhaafd.2. Niet alle studenten hebben een scriptie geschreven in de ba. Het mag 
eenvoudiger en transparanter: gemiddelde en motivatie is doorslaggevende factor.  

Kolen geeft aan het onderwijsbureau te vragen om met onderliggende cijfers te komen 
vanuit de toelatingscommissie. Die kunnen gebruiken in het overleg. Hierbij zullen de 
toelatingscommissie en examencommissie betrokken worden. 30 

Kolen geeft aan in september een bredere discussie te willen hebben over wel of niet BSC 
en MSc. Aan de OLC vraagt hij om met een praatstuk te komen. Hierover. Er moet een 
visiedocument liggen. FB zal deze vraag formeel aan de OLC voorleggen. Actie FB  

Goed om hiermee in september te starten, er zullen een aantal discussies nodig zijn. 
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3. Verslaglegging arbo milieu en veiligheid 
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• Afvalscheiding systematiek. Feedback moet gegeven worden over de info campagne over 
de verschillende bakken. Speciale bakken voor de koffiebekers. Actie janneke 

 

4. Memo kwaliteitsmiddelen. 40 

Kolen geeft aan dat het proces niet goed is verlopen. Düring heeft punten over de inhoud: 
bv grote component Nederlandse arbeidsmarkt. Kolen bespreekt met 
beleidsmedewerker een vernieuwende versie die samen met begrotingsproces door de 
FR goedgekeurd kan worden. Kolen wil de middelen niet versnipperen over projectjes 
maar in aanstellingen stoppen. Granleese geeft aan dat dit ook besproken kan worden in 45 
de klankbordgroep, door de nieuwe assessor.  

5. Portefeuille Onderzoek 
• Memo Research support. Is een goed startpunt voor MJ Pot om zaken inzichtelijker 

op de website te plaatsen. Goed stuk. Namen medewerkers moeten er wel uit, praat 
in functies.  50 

• Schut geeft aan dat dit allemaal stukken zijn die een nieuwe medewerker moet 
kennen. Er moet een boekje zijn met de gouden regels, onboarding. Dat is een mooi 
project. 

• Memo guidelines: Kolen geeft aan dat hij een afvinklijstje zou willen toevoegen. 
Verder heeft hij kleine opmerkingen. Fb vindt het een goed stuk. De grote problemen 55 
zijn bij de promovendi. Bij startgesprek kun je dat bespreken en aangeven dat we 
werken volgens de guidelines. Memo mag nog langs Vertrouwenspersoon gestuurd 
worden voor input. 

• Kolen geeft aan dat dit al zaken zijn die in het strategisch plan worden genoemd. 
Goed dat de uitwerking er al ligt. 60 

 


