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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 5 februari 2021- Via Microsoft Teams 

Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Niels Laurens, Zoë v Litsenburg, Janneke Mulders (verslag)  

 

 
OPENBAAR DEEL 

Vaststellen agenda 5 

Aan de agenda worden het onderwerp Begroting toegevoegd. 

Mededelingen 

-Kolen geeft een update over de procedure Phd en postdoc compensatie. Selectie zal gedaan 
worden door Kolen en Soressi voor wat betreft de PhD’s en Kolen en Manning voor wat betreft 
de Postdocs’. 10 

-In Onderwijsberaad is besproken dat de colleges in blok 3 online doorgaan. Uitzonderingen 
voor specifieke activiteiten. Dit bericht ook doorzetten richting de staf. Er komt centrale 
communicatie dus even kijken wat daarop aansluit. 

 

Bestuurlijke zaken en onderzoek. 15 

• Focus onderzoeksbeleid. Kolen heeft gesprek gehad met de graduate school en Manning. 
Hier komen een 4-tal zaken uit die dit jaar de aandacht gaan krijgen.  Aandacht 
procedure rond voorbereiden en indienen van aanvragen, Rankings inzetten als 
instrument voor internationalisering, Open science, Stimuleren van versneld phd 
programma. Düring vraagt hoe de samenwerking met M. Plank instituut eruit gaat zien. 20 
Kolen heeft hier aandacht voor. 

• Agenda FR. Akkoord. 
• Verzoek Dienstreis. FB is akkoord. FB besluit dat dergelijke verzoeken door Laurens en 

Mulders afgehandeld kunnen worden. Bij inhoudelijke vragen, de andere FB leden 
benaderen. 25 

• Termijnagenda. Deze wordt besproken en via mail aanvullingen door FB leden. Dezelfde 
vraag is gesteld aan het faculteitsbureau. 

 

Fieldschool 1 

Düring bespreekt de stappen die hij heeft gezet tav organisatie van de fieldschool. Hij heeft een 30 
brandbrief naar het CvB gestuurd en is in gesprek geweest met Leo Harskamp. Er liggen nu 2 
scenario’s op tafel die verder uitgewerkt gaan worden (ook financieel). De een betreft kamperen 
in kleinere tenten, de andere met bussen op en neer. 

De assessor geeft aan de afweging niet te begrijpen. Het risico op verspreiding van corona in 
bussen is toch ook groot? Kolen geeft complimenten aan Düring voor zijn inzet.  35 

 

 

BSC en MSc discussie. 
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WA vergadering. Verslag is door Vroom opgestuurd. Ook voorkeur voor hybride oplossing. Het 
dossier wordt steeds completer: 3 adviezen departementen, onderzoek Assessor, advies OLC. Nu 40 
naar FR. 

Düring geeft aan wel geluid te hebben gehoord vanuit SAZ over landelijke afwegingen. Hij gaat 
dat navragen. Verder aan onderwijsbureau vragen of zij kunnen aangeven wat de 
administratieve gevolgen zijn van de hybride keuze. Dat kan dan meegenomen worden in de 
afwegingen naar FR. 45 

  


