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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur  30 oktober 2018 

Aanwezig:   Jan Kolen, Suzy Sirks, Bleda Düring, Rory Granleese, Janneke Mulders 

 

 

Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering 

-Het bestuur stelt het vorige verslag vast. 

 

Mededelingen 

-Jan Kolen koppelt terug uit diverse overleggen. Waaronder de discussie van de decanen over de 5 

stimuleringsgelden. Er zijn 3 plannen waar FDA een onderdeel in gaat vormen. 

-Er is een gesprek geweest met Saxion over de applied sciences track. Saxion kunnen deze master 

volgen zonder een pre-master te doen. Het bestuur merkt op dat de kwaliteit van de academische 

vaardigheden van deze studenten geborgd moet worden. Jan Kolen geeft aan dit voorstel met Hester 

Bijl en vertegenwoordiging van Saxion te willen bespreken. Saxion heeft aangegeven ook samen te 10 

willen werken als het gaat om gezamenlijke aanvragen voor bv. de NWO call. Het faculteitsbestuur 

staat positief ten opzichte van bredere samenwerking. 

-Jan Kolen geeft aan contact te willen zoeken met de Nld-se adviesraad. De raad zal versterkt moeten 

worden (verjonging) om ook aansprekend te blijven voor studenten.  

- Jan Kolen is benaderd door het RMO voor een financiële bijdrage aan een boek. Suzy Sirks geeft aan 15 

graag een begroting van het plan te willen zien. Jan Kolen zal deze opvragen. 

- Het faculteitsbestuur wil graag faculty lectures gaan organiseren. Met Marten Jesse wordt gekeken 

naar een jaarkalender en welke interessante sprekers al in het land zijn (voor bijvoorbeeld 

promotiecommissies).  
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Onderwerpen ter bespreking 

- De onderwijsochtend van 6 november wordt voorgesproken. Nogmaals wordt het 

uitnodigingsbeleid besproken. Van belang is dat het gesprek plaatsvindt met de vaste staf die 

de plannen op de langere termijn ook moet uitvoeren. 

- YAL; Het bestuur besluit om Ian Simpson en Sarah Schrader voor te dragen voor de Young 25 

academy Leiden. 

- De bespreking van de onderzoeksvisitatie wordt verschoven naar de vergadering van 6 

november. 


