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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 
5 februari 2019 

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

Afwezig met bericht: Suzy Sirks 

Gast:   Marie Soressi 

 

 

1.Vaststellen agenda  

  

2.Verslag vorige vergadering 5 

Kleine aanpassingen verslag.  

3.Mededelingen 

- Jan Kolen geeft aan dat hij een bezoek aan het NIOZ in Texel heeft gebracht. Daar is gesproken over 

nadere samenwerking. Op het gebied van maritieme archeologie liggen daar kansen voor Leiden. Ook 

in de erfgoednota sluit hierbij aan. Martijn Manders is gevraagd om een plan te schrijven.  10 

- Rory Granleese meldt dat Paul Wouters (decaan FSW) met Lasso in gesprek is over het takenpakket 

van de assessoren. 

- Bleda Düring meldt dat hij met Jan Kolen in gesprek gaat met John Kroes over de mogelijkheden 

voor het instituut in Istanboel. 

4.PHD cursussen 15 

zijn vanaf januari 2019 verplicht. In het memo staat aangegeven om wat voor type trainingen het gaat 

en wat daarvan de kosten zijn. Marie Soressi geeft aan dat veel trainingen in te passen zijn in het TA-

in totaal, komt je uit op 1.00 tot 1500 euro per Phd. Phd moeten 280 uur aan trainingen volgen, 20 

waarvan de helft gericht is op research (conferentie/ gespecialiseerde training) en de andere helft 

gericht is op skilled trainingen. Marie Soressi geeft aan graag in gesprek te willen gaan met de 

supervisors om te horen hoe zij hun verantwoordelijkheid hierin zien en of zij hulp nodig hebben. Het 

bestuur bespreekt de mogelijkheid om iclon uren in te zetten voor deze trainingen. Marie Soressi gaat 

een overleg organiseren met de supervisors om  de verwachtingen te delen, een idee te krijgen over de 25 

kosten die op ons af gaan komen, en zal bij andere graduate schools checken welke oplossingen zij 

zien.  

5.FR verkiezingen 

Het schema van de verkiezingen wordt ter kennisgeving aangenomen. Het bestuur geeft aan een aparte 

mail naar de medewerkers te willen sturen om aandacht te vragen voor de kandidaatstelling, Actie 30 

Janneke. 

6. Programma heidag 
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Het bestuur bespreekt de agendapunten van de heidag.  Actie Janneke 

7. Verzoek Exeter 

Bleda Düring heeft overleg gehad met een afvaardiging van de universiteit van Exeter.  Zij willen de 35 

samenwerking met de Leidse universiteit verstreken en zetten hiertoe budget is. Concreet komt het 

erop neer dat Leidse wetenschappers uitgenodigd worden om een bezoek te brengen aan Exeter om te 

kijken op welke gebieden nadere samenwerking wenselijk is. Bleda Düring maakt een mail en verzoekt 

de DV deze binnen hun departement te verspreiden. In deze mail worden d samenwerkingsgebieden 

benoemd en wordt gevraagd of mensen kunnen melden of ze interesse hebben. Actie Bleda Düring. 40 

8. Faculty lectures 

Het bestuur bespreekt de opzet van de Faculty lectures. Drie keer per jaar:  in mei de eerste, en 2 in het 

Jan Kolen geft aan dat hij graag 1 lecture per jaar 

Marten Jesse wordt gevraagd naar geschikte data. De eventcommissie wordt 

erbij betrokken. 45 


