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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur 26-6-2020 
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Rory Granleese, Janneke Mulders (verslag) 
Gast: Joanne Mol  
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

2. Voorstel mentoraat nieuwe studenten 

Mol geeft aan het centrale stuk als achtergrond meegestuurd te hebben. Ze heeft een vertaalslag 5 
gemaakt. We hebben 3 student-assistent nodig voor het verplichte BA mentoraat. Dat kun je 
opknippen in 2 blokjes. FB is akkoord. Düring vraagt of de rol verschilt bij ma en Ba studenten. 
Mol geeft aan dat Ma zwaarder is, gaat meer ook over coaching en loopbaanperspectieven. Kolen 
geeft aan dat het onder onderwijstijd valt in het verdelingsmodel. Mol heeft voorzet gemaakt 
met stafleden die in eerste blok geen onderwijs hebben. Nav Fb bespreking past ze de verdeling 10 
aan.. Voorstel van Mol heeft een pragmatische uitgangspunt. Even ongeacht hoe druk je het 
daarna hebt, je kunt nu wel even inspringen. Verzoek om in communicatie naar de docenten aan 
te geven om hoeveel tijd het zal gaan: BA bv kost om de 2 weken, 1 uur, in totaal dus  7 uur werk. 
In de master zit er geen student-assistent op, werk in de ma zal meer zijn. Het is een 
noodmaatregel en duidelijk aangeven en geen grote tijdsinvestering. En weinig 15 
voorbereidingstijd.  

Tutor: Ba kan best door onderwijsbureau gecoordieerd worden, bv Marjet. MA-tutoraat  moet 
worden gecoordineerd door een WP. Karsten heeft ruimte. Mol maakt een opzet voor een mail 
aan Karsten die Jan kan versturen. Ze stelt ook een algemene mail op.  

3. IT plan  20 

Schut geeft aan dat de omstandigheden rondom de functie wat zijn veranderd. Ze wil graag de 
focus in de bespreking leggen op de inhoud, is dit de weg die we op willen gaan? 

Düring geeft aan dat hij enkele goed punten uit het stuk haalt maar ook lastigere onderwerpen. 
Zo moeten budgetten voor licenties bij Wouter liggen en als er sprake is van digital data 
management bij aanvragen, dan moet Wouter betrokken zijn.  25 

De versnippering van de budgetten is een terecht punt. Schut geeft aan dat het document de 
eerste stappen beschrijft. Een eerste stap is kijken naar de begroting. FB bespreekt dat overgaan 
naar laptops een goed idee is. Wellicht een werkgroep voorstellen die eea uitwerkt. FB is 
akkoord met de uitgangspunten, wel wat finetunen. 

 30 

4. Reizen in buitenland 

Richtlijnen geven toestemming voor reizen in gele landen. Wat zijn richtlijnen voor studenten? 
Schut geeft aan dat FB daar niet over gaat. Navragen bij Leo Harskamp. 
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5. Concept agenda Fr 

Kolen geeft aan dat op de onderwerpen Oer en kwaliteitsmiddelen een achterstand is. 
Onderwerpen Leerstoelplan en strategisch plan ter adviseren op de agenda. 
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6. Voorstel vacature WA 40 

Voorstel DV wordt besproken. Fb geeft aan af te willen van kleine aanstellingen die heel 
gespecialiseerd zijn. 

Dit verzoek dient in breder kader meegenomen te worden: eerst overzicht personeelspiramide, 
daarna ruimte voor bevorderingen/ invulling vacatures. Jan Kolen zal dit met Joanita Vroom 
bespreken. 45 

 

7. Verantwoordelijke postdoc’s. 

Düring geeft aan dat we hier een geschiedenis hebben.  Er was destijds veel weerstand 
van de postdocs. Kolen geeft aan dat er extra zorg is voor de fase van de loopbaan 
waarin postdocs zich bevinden. Kunnen ze succesvol door in de wetenschap of niet. 50 

Kunnen verantwoordelijkheid via de directeur graduate school spelen. Het heeft de 
voorkeur dat postdocs en FdA zelf kunnen bepalen welke cursussen het meest relevant zijn. 
 

 

8. Faculty lecture.  55 

Via Amanda Henry is een spreker geregeld. Abstract is binnen, Christina Warinner (Harvard). 
Gaan we digitaal verzorgen. Schut geeft aan dat ze een factuur mag opsturen voor haar tijd.  

 

9. Verslag vorige vergadering.  

-Enkele typo’s. 60 

-Nav. het verslag: Aic rapport. Tijdschrijven gaat niet goed. Hier moet actie op gezet worden. 
Uren schrijven zelf is niet moeilijk, dus gaat om houding en gedrag. Brief opstellen vanuit het 
bestuur dat het beter kan. Actie Jacqueline. 

-HL plan, Kolen en Schut gaan alles nogmaals goed doorrekenen. Kolen vraagt Yvonne een 
afspraak te maken. 65 

 


