
1 
 

Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 4 december 2020- Via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Niels Laurens, Zoë v Litsenburg,  
Janneke Mulders (verslag)  
 

 
OPENBAAR 

Vaststellen agenda 

-Punt extra, overleg hoogleraren  

-Toevoegen harmonisatie programma onderwijs, Heritage & society. 5 

 

Mededelingen 

-Gebouw is dicht tussen Kerst en oud en nieuw voor vloeronderhoud. Kolen geeft aan dat hij met 

CML heeft gesproken over de tussenruimte. 

- Van Litsenburg heeft de studenten die actief zijn in commissies/Terra een bedankje gestuurd.  10 

 

Bestuurlijke zaken 

-Overzichten HL. Nav discussie vorige week worden de overzichten van de huidige bezetting 
besproken. Düring geeft aan dat Zangenberg een dubbele aanstelling, oud joodse cultuur heeft.  

Verder is afgesproken dat Degryse verlengd zal worden. Lilley mag voor 2 jaar verlengd worden. 15 
Verder staat Zangenberg onder ‘Americas’. Dat moet aangepast worden naar Nabije oosten.  

Kolen laat weten dat hij volgende week een overleg heeft met Carel Stolker over de hoogleraren 
en het plan. Hij wil dan ook de bijzonder HL bespreken. 

-Agenda Bsb en ozb. 

• Kolen vermoed dat de kwestie Cliteur aan de orde zal zijn. 20 
• Diversiteit. Kolen geeft aan de ambitie te hebben om een micro master in Afrika aan te 

gaan bieden. Bijl heeft daar wel oren naar. Düring geeft aan met V Litsenburg verder te 
willen praten over diversiteit binnen de faculteit. Om ene werkgroepje in 2021 te 
vormen en te brainstormen over dit onderwerp.  

Thuiswerkvergoeding. 25 

Volgende week wordt dit besproken tijdens de beradendag.  

 

Onderwijsportefeuille 

• Düring bespreekt de meeting met de examencommissie in het FB. Er is een check gedaan 
bij het onderwijsbureau en zij geven aan dat het echt teveel belasting voor medewerkers 30 
is om dit jaar nog hybride af te sluiten. Het FB besluit om volledig online over te gaan.  
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Kolen schrijft een brief aan de examencommissie met daarin het besluit en informeert 
Marjet de Ruyter en Tymon de Haas hierover. 

Düring geeft aan dat de examencommissie het plan voor de track H&S ok vond. Wel had 
ze enkele opmerkingen en zal ze die per brief toesturen. 35 

• MSc en BSC discussie. 

OLC heeft advies uitgebracht. Onze opleidingen voldoen al lang aan BSC en MSc. OLC heeft 3 

opties, doen, niet doen of hybride. Onderwijskolom heeft aangegeven dat hybride vorm veel 

extra werk geeft.  Litsenburg geeft aan dat we kunnen kijken naar andere opleidingen 

(antropologie en politicologie.) En een onderzoekje onder de studenten kunnen doen. Schrikt 40 

het af een BSC? 

Düring geeft aan het verder te willen onderzoeken bij de staf, via de Departements meetings. 

• positieve evaluaties. 

OLC heeft samenvatting onderwijsevaluaties en advies daarover gegeven. Er zijn wel wat 

aanbevelingen op individuele vakken, maar overall heel positief. Düring zal doorgeven dat 45 

Joanne Mol die specifieke vakken opneemt met de coördinatoren. 

 

Ethische commissie 

FB besluit om Martin Berger te vragen Lid te worden van de ethische commissie. In januari 

bekijkt FB weer de samenstellingen van alle commissies. 50 

 

Verzoek Bibliotheekcommissie 

-Overdrukken: Advies van commissie wordt overgenomen. 

- Ruilverkeer laat zien dat het zin heeft. 

Düring geeft aan dat de constructie via de Modderman stichting niet duidelijk is. Waarom zitten 55 
die ertussen? 

Verder discussie over Analecta. Fb wil liever toewerken naar een peer reviewed journal. Dat is 
aantrekkelijk. Er is ene formule voor de toekomst nodig. Kolen geeft aan dat we moeten stoppen 
met analecta. Hij treedt in contact met de redactie en koppelt terug aan FB.  


