Notulen voorvergadering FR 10/09/2020, 9:00-11:00, MS Teams
Aanwezig: Tymon de Haas, Eric Dullaart, Erik Kroon, Olivia Cashmere, Simone Reurings, Yvonne
Janssen
Afwezig: geen
Verslag: Erik Kroon
Agenda en notulen
De agenda van de vergadering wordt vastgesteld. Een aanvullend punt over het commentaar van
oud-raadslid Jan dekker wordt aangedragen.
De notulen van de spoedvergadering op 31 augustus 2020 worden goedgekeurd (bijlage 1).
Verdeling taken, Portfolio’s en speerpunten
De raad gaat over tot stemming voor de posities van voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. Tymon
de Haas wordt verkozen tot raadsvoorzitter voor een tweede termijn met zes stemmen vóór, nul
stemmen tégen en nul onthoudingen. Simone Reurings wordt verkozen tot vicevoorzitter met zes
stemmen vóór, nul stemmen tégen en nul onthoudingen. Erik Kroon wordt verkozen tot secretaris
met zes stemmen vóór, nul stemmen tegen en nul onthoudingen.
Na een korte uitleg over de portfolio’s gedurende studiejaar 2019/2020, gaat de raad over op het
verdelen van de portfolio’s. De raad besluit een aantal van de grotere portefeuilles te verdelen over
meerdere raadsleden. De volgende portefeuilleverdeling is vastgesteld:
- Tymon de Haas: onderwijs, financiën, algemene zaken;
- Eric Dullaart: financiën, HR;
- Erik Kroon: onderzoek, communicatie;
- Simone Reurings: RMa-programma, financiën;
- Olivia Cashmere: Ma-programma, onderzoek;
- Yvonne Janssen: BA-programma, HR.
De raad gaat over tot het bepalen van de speerpunten voor het collegejaar 2020/2021. De volgende
aandachtspunten worden benoemd: 1) het op orde brengen en inzichtelijk maken van de
besluitvormingsprocessen op de FdA teneinde de kwaliteit van medezeggenschap, processen en
besluitvorming te verbeteren; 2) het verbeteren van de zichtbaarheid van de raad onder studenten
en personeel; 3) het waarborgen van de financiële gezondheid van de Faculteit; 4) het bevorderen
van de representatie van internationale studenten en stafleden in de medezeggenschap en het
bestuur; 5) verdere professionalisering van de faculteitsraad; en tot slot, 6) het waarborgen van het
welzijn van het personeel en de studenten gedurende de coronacrisis en aanstaande hervormingen.
Jaarrapport FR 2019/2020
De raad buigt zich over het concept jaarrapport voor collegejaar 2019/2020 (bijlage 2). Er zijn nog
een aantal suggesties ter verbetering en er wordt verzocht om een Engelse samenvatting in te
voegen. Met deze wijzigingen kan het jaarrapport gepubliceerd worden.
Schema jaarplanning

Tymon de Haas en Erik Kroon lichten de memo aan het bestuur (bijlage 3) en het bijgevoegde
concept voor de jaarlijkse processen toe (bijlage 4). Er is besloten deze memo aan het bestuur te
zenden zonder voorafgaand overleg met de raad: de oude raad had zich reeds voorgenomen de
memo te sturen, en Tymon en Erik vreesden dat het Bestuur niet genoeg tijd zou hebben om de
memo tot zich te nemen voorafgaand aan de bestuursvergadering. Het bijgevoegde jaarschema
behoeft verdere aanvulling, maar kan dienen als handvat om de bestuurlijke processen overzichtelijk
te plannen.
Communicatieplan
Het communicatieplan is eerder opgesteld door Erik Kroon, Joris Geboers en Kiki Koppers (bijlage 5).
Dit plan biedt een overzicht van de belangrijkste doelen voor communicatie vanuit de FR, de
mogelijke communicatiemiddelen en de verschillende doelgroepen. De raad reflecteert op de
mogelijkheden om in dit kwartaal de facultaire gemeenschap te bereiken met informatie over de
raad en de eerste aankondigingen voor de verkiezingen aan het einde van het jaar.
Ingezonden documenten vanuit de PhD commissie
De PhD commissie heeft de faculteitsraad twee documenten toegezonden: de standpunten van de
PhDs over de coronamaatregelen (bijlage 6) en een aanvullende onderzoek van Promovendinetwerk
Nederland (PNN) naar mentaal welzijn, werkdruk, burn-outs, onderzoeksomgeving,
promotievoortgang en stopintentie onder PhDs in Nederland. Het voorgenoemde document dient
als aanzet tot discussie met de Graduate School, het faculteitsbestuur en de universiteit over de te
kiezen oplossingen voor vertragingen en andere problemen met onderzoek die zijn ontstaan als
gevolg van de Covid-19 uitbraak. Het laatstgenoemde document beklemtoont daarnaast dat
aanvullende aandacht voor het mentale welzijn van en de werkdruk onder PhDs noodzakelijk is. De
raad neemt zich voor de voortgang op beide punten te polsen bij het bestuur en te agenderen voor
de volgende bestuursvergadering.
Facultaire plannen voor veldwerk
Erik Kroon heeft met Jan Dekker gesproken over de plannen van het faculteitsbestuur aangaande
het bovengenoemde onderwerp. In aanvulling op deze en eerdere punten wordt er vanuit de Raad
gewezen op de noodzaak voor snelle besluitvorming. Immers zal het veldwerkseizoen in 2021 naar
verwachting drukker en groter zijn dan normaalgesproken.
Rondvraag
Er zijn geen aanvullende punten.
English Summary
A brief summary of the minutes follows.
- New appointments, portofolio’s and annual goals of the Faculty Council: Tymon de Haas has
been re-elected as chair, Simone Reurings has been elected as vice-chair. The portofolio’s
have been determined. The Faculty Council has named five annual goals: 1) improving the
faculty’s administrative cycle, 2) increasing the visibility of the Council, 3) maintaining the
financial stability of the Faculty , 4) improving the representation of international students,
5) continuing the professionalisation of the Council, and 6) promoting the well-being of staff
during the corona crisis and reforms.
- Annual report of the Faculty Council: the report will be published after a few minor
amendments.
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Concept annual planning: the Faculty Council has submitted a memo and concept for an
overview of the annual planning cycle to the board. The aim of such an overview is to bolster
the quality of medezeggenschap and policy-making at the Faculty by outlining clear time
paths for these processes.
Communication plan: The council has formulated an overview of the goals, means, and
contacts for outreach to the Faculty community. Discussion about upcoming activities has
taken place.
Documents from the PhD community: the Faculty council will monitor and agendise these
documents about PhD well-being and measures to counteract the detrimental effects of
corona on research progress with the Board.
Faculty plans for fieldwork: A number of concerns regarding the propositions from the Board
have been raised.

Acties
Voorbereiden communicatie begin jaar FR
Uitzetten communicatie over de FR
Afronden jaarverslag

Personen
Erik Kroon
Alle leden
Tymon de Haas

