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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur  5 maart 2019 

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

Afwezig met bericht: Bleda Düring 

 

Mededelingen 

 Sollicitatieprocedure voor icto-vacature loopt. Nog 2 gesprekken te gaan.  

 NSE 31% respons op dit moment. Barometer lijkt te helpen.  

Onderwijs  5 

Advies OLC master in Applied Archeology is binnengekomen. Het advies kent twee aandachtspunten:  

-toelatingseisen van Saxion. Die moeten duidelijker en strakker. Het bestuur gaat hiermee akkoord en 

neemt het advies over.  

-punt van de tweetaligheid. Opleidingscommissie is verdeeld. Suzy Sirks vraagt hoe het formeel zit. En 

welke ruimte er is om af te wijken? Bestuur besluit om juridisch uit te zoeken wat de mogelijkheden en 10 

eisen zijn. Ingangseisen spreekt Jan Kolen door met David Fontijn, Richard Jansen en Femke Tomas. 

Actie Janneke juridisch uitzoeken en terugbrengen in FB. Daarna besluit delen met belanghebbenden. 

Open dag  

Jan Kolen geeft aan dat de organisatie beter was. De presentaties waren goed. Er komt meer routine in. 

Er is veel belangstelling, 88% marktaandeel. Rory Granleese geeft aan dat hij vrij veel vragen kreeg over 15 

espreekt om een tandem te willen gaan vormen met 

Groningen. Suzy Sirks geeft aan dat de 4 besturen met elkaar om tafel moeten. Actie Jan Kolen  

 

Onderwijs 

 Resultaten cursusevaluatie zijn verbeterd. De waardering voor de docenten is ook omhoog. Dit 20 

is een verdienste van de docenten. Deze informatie moet openbaar en beschikbaar worden 

(met oog voor herleidbaarheid en AVG). 

 Rory Granleese bespreekt dat hij met Inge Tinbergen en eerstejaars studenten in gesprek gaat 

om verwachtingen te bespreken. Die lijken niet altijd duidelijk te zijn. 

 TA . Moeten terugkomen in evaluaties, hier moet consequent opgelet worden. 25 

- tudenten die TA zijn voor ec en begeleiding krijgen. Was 

dat voldoende en hoe kan dat beter. Het is vakspecifiek.  

-  20% van hun aanstelling inzetten in onderwijs ( in dienst) 

-  en postdocs niet in dienst: een bko light aanbieden.  
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-Gehele groep een refresh aanbieden, bv door ICLON. Bij de kick off van het jaar, verplicht 30 

voor TA  

Joanne en Marjan komen met een voorstel. Actie Janneke  

 

Verdeling % onderzoek, onderwijs en management 

Suzy Sirks geeft aan dat ze blij is met het stuk wat voorligt.  Afgesproken wordt dat iedereen zijn/ haar 35 

opmerkingen aan Janneke doorgeeft zodat die ze kan bundelen. Dat aangepaste stuk wordt 

geagendeerd voor het DV-beraad volgende week. Vervolgens delen met de FR. 

Rondvraag 

- Stimuleringsgelden. Het FB blijf benadrukken dat het om open werving gaat. 

- Rory Granleese geeft aan dat Terra een gala geeft en het bestuur is uitgenodigd. 40 

- 16 mei BBQ en faculty lecture van N. Shepherd 

- FB besluit de oude kamer van Jan niet aan Archol te verhuren. Actie Janneke richting 

Vastgoed. 

 


