
1 
 

Verslag Vergadering Faculteitsraad en faculteitsbestuur  27 augustus 2018 

Aanwezig:  Jan Kolen, Suzy Sirks, Corinne Hofman, Ann Brysbaert, Bleda Düring, Rory 

Granleese, Marleen Termeer, Jan Dekker, Simone Reurings, Thomas van c, 

Carly , Timothy, Janneke Mulders 

Afwezig met bericht:  Yannick Boswinkel, Rachel Schats 

Gast:   Wytske van Ingen (controller) 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter constateert dat de MARE per abuis niet is uitgenodigd.  Er wordt gesproken om een 

appendix toe te voegen aan de OER: wat is het kader voor de RMSc. Ook geeft de Raad met een 

voorbeeld aan dat bij Digital Archaeology blijkt dat niet alle vakken aansluiten bij de scripties. Dat 

moet vooraf duidelijker worden. De Raad heeft een vraag mbt de Writing labs. Ze wil weten of het vast 5 

onderdeel van het curriculum is. Het faculteitsbestuur geeft aan dat dit nu een pilot is en dat het wordt 

opgenomen. Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld.  

2. Begroting 

Wytske van Ingen licht de begroting toe. Ze geeft aan dat de projecten aflopen en daarmee ook 

personeel afvloeit de komende jaren. De stijgende studentenaantallen hebben weer een positief effect 10 

op de begroting. Alleen kun je nu nog niet spreken van een trend, dat moet je afwachten. Het 

meerjarenbeeld ziet er netjes uit, al zijn de eerste jaren zeker geen vette jaren.  

De raad constateert dat er veel reis-en verblijfkosten worden gemaakt. Het bestuur geeft aan dat deze 

kosten onder de materiele budgetten van de onderzoeksgroepen vallen. De gehele groep kan hiervan 

gebruik maken. Er wordt een bestedingsplan gevraagd over de inzet van de budgetten. Op die manier 15 

is er meer grip op te krijgen.  

De faculteitsraad stelt de begroting vast. 

3.  

De raad geeft aan dat er een dubbeling tussen de inzet van TA s in het tweede jaar en hun eigen 

onderwijsprogramma. Het bestuur geeft aan dat de Raad dit type informatie eerder mag delen met het 20 

Bestuur en hier niet bescheiden in hoeft te zijn.  

4. Richtlijn gastaanstellingen en jubilea 

De Raad vraagt of PHD-ers ook onder de richtlijn gastaanstellingen vallen. Het faculteitsbestuur geeft 

aan dat PHD-ers geen onderzoekers zijn.  

Verder wordt op verzoek van de Raad een correctie aangebracht ter verduidelijking van de richtlijn 25 

 

De Raad geeft aan de richtlijn jubilea een uitstekend evenwicht te vinden. 
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5. Uitkomsten personeelsmonitor 

Het faculteitsbestuur geeft aan dat een extern adviseur is ingehuurd om een brainstormsessie te 30 

en 

intensieve sessie. 

in 

september en oktober agenderen en de resultaten dieper in de organisatie bespreken. Tijdens de faculty 

meeting op 28 augustus komt het onderwerp aan de orde.  35 

6. Overige punten 

- Verschuiving van de MA ceremonie. De Raad geeft aan dat er een verschil zat tussen de datum 

op de Nederlandse en Engelse website. Dit heeft tot omboekingen geleid van ouders die 

aanwezig wilden zijn. Het faculteitsbestuur geeft aan dit te betreuren en laat weten dat het een 

menselijke fout is.  Het hoofd Onderwijszaken heeft excuses aangeboden en er wordt per casus 40 

bekeken in hoeverre compensatie van extra kosten vergoed kunnen worden. 

- De Raad kaart aan dat scriptiecijfers te laat worden ingeleverd en dat dit soms zelfs gevolgen 

heeft voor de sollicitatieprocedure waar studenten inzitten.  Het Faculteitsbestuur geeft aan dat 

dit een terechte zorg is en geeft aan dat dit probleem prioriteit krijgt. 


