
DUTCH VERSION 

Agenda voorvergadering FR 11-3-2022, 10:30-11:30, MS Teams 

Present: Daily Put (secretaris), Marie Kolbenstetter (voorzitter), Myrthe Sassen (vice-voorzitter), 
Arjan Louwen, Wicher Verhage 

Notule: Daily Put 

Vaststellen agenda 

De vergadering werd geopend en de agenda werd vastgesteld. 

 

Mededelingen 

Communicatie portfolio 

Put introduceert de Instagram. De FR adviseert om over onze dossiers te praten en aan onze 

volgers uit te leggen wat het betekent en waarom we het doen. Advies was ook om het 

toegankelijk te maken. De leden worden verzocht hun intro voor woensdag 16 maart in te 

sturen. 

Reisbeperkingen 

De versoepeling van de oranje landen is begonnen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 

de kleurcode van verschillende landen al gewijzigd, waardoor studenten-reizen kunnen worden 

hervat en de goedkeuring van projecten kan worden gestroomlijnd. Zowel de ITT als het CvB 

lijken klachten te hebben gekregen over aanhoudende beperkingen. Het belangrijkste probleem 

dat wordt aangepakt, is het gebrek aan nuance bij het beoordelen van de risico's die 

samenhangen met verschillende activiteiten in oranje landen. Om dit probleem aan te pakken, 

stelt het FR een aparte procedure voor waarin de veldwerkhandleiding en een risicobeoordeling 

door de ITT moeten worden beoordeeld voordat het veldwerk wordt goedgekeurd, zonder een 

automatische "no-go" voor oranje landen. Andere argumenten tegen de reisbeperkingen zijn 

gericht op het feit dat de ITT volledig vertrouwt op de kleurcodering in plaats van de regionale 

experts van de universiteit te betrekken bij hun risicobeoordeling. De FR zal contact opnemen 

met hun collega's van de UR om te vragen naar de voortgang van het gesprek op universitair 

niveau. Kolbenstetter zal hierover ook met Kolen overleggen. 

Vergadering met de UR ‘buddies’ 

Deze introductie bijeenkomst was bedoeld om enkele van de problemen te bespreken waar de 

FR tegenaan loopt. De ‘buddies’ van de UR moesten de vragen echter controleren vanwege hun 

specifieke aard. Daarnaast stond het gesprek in het teken van de kwaliteitsmiddelen en de 

betrokkenheid van raadsorganen hierbij. Vooralsnog zijn er geen officiële bijgewerkte 

documenten, waarover UR en FR het eens waren dat dit een groot deel van het probleem is. Ook 

PhD metale gezondheid stond op de agenda. De FR zal contact opnemen met PhDoc’s en 

hierover advies vragen. 

 

  



Preparation FB/FR 

BFR 3 

De FR had op het moment van de vergadering geen tijd om dit document te lezen en te 

beoordelen. Op korte termijn zal een nieuwe bijeenkomst worden gepland om het document 

van diepgaande feedback te kunnen voorzien. 

Bevorderingsbeleid wetenschappelijk personeel 

Louwen legt de betekenis van het stopzetten van het Tenure-traject uit aan de FR. De FR spreekt 

haar bezorgdheid uit over de werkzekerheid voor het personeel. Louwen vervolgt de toelichting 

door te stellen dat de nieuwe CAO en de nieuwe regels voldoende werkzekerheid bieden. FR 

wacht de standpunten van het FB af. 

Code of Conduct 

Verschillende versies van dit document circuleren al in de faculteit, terwijl dit niet de bedoeling 

was. De FR dient de documentstatus te verifiëren bij het FB om verwarring te voorkomen. Het 

werd ook onder de aandacht van de FR gebracht dat het document juridisch bindend kan zijn. 

Dit verandert het perspectief en de context van het document en daarom moeten ze worden 

beoordeeld door de ethische commissie van de faculteit. De FR concludeert tot slot dat de 

suggesties die de vorige keer zijn gedaan nog niet zijn toegevoegd aan het document.  

Academic track advisor 

Het gaat om een positie die al langere tijd onderwerp van discussie is. De FR denkt hiermee een 

groot gemis in de faculteit op te vullen. De documenten waren echter nog niet beoordeeld. 

Richtlijn examinatoren RMA 

Dit onderwerp is uitgesteld tot de volgende vergadering. 

Vervroegde personeelsverkiezingen FR 

Door het vertrek van Buurman komt de FR twee officiële leden tekort (aangezien Louwen een 

zeer gewaardeerd, maar toch erelid is). Daarom is het gewenst om in mei 2022 verkiezingen te 

houden in plaats van de eerder geplande mei 2023. 

PhD mentale gezondheid 

Dit onderwerp is uitgesteld tot de volgende vergadering 

Rondvraag 

De FR stemt unaniem in met het opleidingsjaarverslag. 

Sluiting 

Kolbenstetter sluit de vergadering om 11:32. 

  



ENGLISH VERSION 

Agenda voorvergadering FR 11-3-2022, 10:30-11:30, MS Teams 

Present: Daily Put (secretary), Marie Kolbenstetter (chair), Myrthe Sassen (vice-chair), Arjan 
Louwen, Wicher Verhage 

Minutes: Daily Put 

Setting the agenda 

The meeting was opened, and the agenda was set. 

Announcements 

Communication portfolio 

Put introduces the Instagram. The FR advises to talk about our dossiers and explain to our 

followers what it means and why we do it. Advise was also to make it accessible. The members 

are requested to send their intros before Wednesday 16th of March. 

Travel restrictions 

Softening of the orange country restrictions has started. The ministry of foreign affairs has 

already changed the colour code of several countries, allowing student travel to resume and 

streamlining project approval. Both the ITT and the CvB seem to have gotten complains about 

ongoing restrictions. The main problem addressed is the lack of nuance in evaluating the risks 

associated with different activities in orange countries. To address this issue, the FR suggests a 

separate procedure in which the fieldwork guidebook and a risk assessment needs to be 

reviewed by the ITT prior to fieldwork approval, without an automatic "no-go" for orange 

countries. Other arguments against the travel restrictions are aimed at the fact that the ITT 

relies entirely on the colour coding instead of involving the regional experts at the university in 

their risk assessment. The FR will contact their colleagues at the UR to ask for any progress on 

the conversation at university level.  Kolbenstetter will check up with Kolen about this as well.   

Meeting with UR buddies 

This introductory meeting was aimed to discuss some of the issues the FR has been running into. 

The UR ‘buddies’ however had to check up on the questions due to their specific nature. Besides 

that, the conversation was dominated by the topic of kwaliteitsmiddelen and how councils are 

involved. As of yet there are no official updated documents, which UR and FR agreed on is a 

large part of the problem. PhD mental health was also on the agenda. The FR will contact 

PhDoc’s and ask for advice regarding this. 

 

 

  



Preparation FB/FR 

BFR 3 

The FR did not have time to read and assess this document at the time of the meeting. A new 

meeting will be planned in the short future to be able to provide the document with in-depth 

feedback. 

Bevorderingsbeleid scientific staff 

Louwen explains the meaning of discontinuing the Tenure-track to the FR. The FR expresses her 

concern about job security for staff. Louwen continues the explanation by stating that the new 

CAO and the new rules provide enough job security. FR will wait for the FB to see what their 

stances are on the subject and what they would like to discuss about this. 

CoC 

Several versions of this document are already circulating throughout the faculty while this was 

not supposed to be the case. The FR needs to verify the document status with the FB to prevent 

confusion. It was also brought to the FR’s attention that the document may be legally binding. 

This changes the perspective and context of the document and therefore they should be 

reviewed by the ethics committee of the faculty. Lastly, the FR concludes that the suggestions 

done last time are not implemented as of yet. 

Academic track advisor 

This entails a position that have been subject to discussion for an extended period of time. The 

FR thinks it fills a gap in the faculty. The documents however were not yet reviewed. 

Guideline’s examiners RMA 

Will be postponed 

Earlier elections staff FR 

Due to the departure of Buurman, the FR is two official members short (since Louwen is a very 

valued, but honorary member). Therefore, it is required to have elections in may 2022 in stead 

of the earlier planned may 2023. 

PhD mental health 

Will be postponed 

 

Rondvraag 

The FR will vote in the opleidingsjaarverslag unanimously. 

Closing 

Kolbenstetter closes the meeting at 11:32 


