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Concept-Verslag Vergadering Faculteitsraad en faculteitsbestuur 9 juni 2020 

Aanwezig:  Tymon de Haas, Jan Dekker, Rory Granleese,  Jaqueline Schut, Jan Kolen, 
Bleda Düring, Erik Kroon, Eric Dullaart, Joris Geboers, Kiki Koppers,  
Janneke Mulders (verslag) 

 

 

OPENBARE DEEL  

De agenda wordt vastgesteld. De vergadering zal halverwege onderbroken worden voor een 

horing van de FR door het CvB lid Ridderbos, aangaande profiel van de vacature bedrijfsvoerder. 

Mededelingen 5 

-Update gebouwentoegang. FR vraagt, werkt het? Schut geeft aan dat het inderdaad werkt. Er is 

een lijst die elke week wordt rondgestuurd als check achteraf. Daarnaast worden 

labmedewerkers/ stafleden die in het lab werken geregistreerd. Richtlijnen worden goed 

gevolgd. Nieuwe afspraken worden gemaakt als studenten toegang gaan krijgen. Op dit moment 

zijn de openingstijden alleen tijdens kantooruren. Dat lijkt nu voldoende. 10 

- P monitor. Kolen geeft aan dat de monitor uit is. Hij hoopt op hoge responscijfers. Uitkomsten 
bieden aanknopingspunten voor verbetering. Er zijn ook aanvullende vragen over Covid-19 irt 
het werken. Resultaten zijn 1 juli bekend bij FB en worden in de vergadering van juli besproken 
met de FR. 

-Verkiezingen FR leden/ studenten. De uitslag is bekend. Een van de nieuwe leden is Engelstalig 15 

en spreekt/lees geen Nederlands. Dit heeft effect op onze vergadercultuur. Bespreken in de 

volgende vergadering.  

- FR geeft aan dat ze stukken laat ontvangt en zich niet goed kan voorbereiden. Fr ontvangt de 

stukken graag 10 dagen voor de vergadering. 

 20 

Kwaliteitsmiddelen 

Schut licht toe dat er vorig jaar een onderbesteding van de middelen is. Er zijn ideeën die nu 

uitgewerkt worden voor de besteding hiervan. Evaluatie die toegezegd is aan de raad is nog niet 

afgerond. Corona heeft voor enige vertraging gezorgd. FR ziet graag plannen tegemoet voor de 

bestedingen. Fr vraagt zich af of herbestemming van middelen nog op tijd is. Kolen geeft aan van 25 

wel. Femke Tomas is bezig met een evaluatie en inventarisatie van de wensen van oa FR en OLC 

voor de bestemming. Voorstel volgt. 
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Rondvraag 
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-Mentor tutor systeem. Daarvoor wordt centraal universitair beleid ontwikkeld. Daar wachten 

we op. Idee is dat bestaande docenten een rol hierin krijgen. Inzet gaan we berekenen via het 

verdeelmodel (onderwijsdeel).  Tijdige communicatie is van belang. 

-Studiegids is online gezet. FR geeft aan dat het erg laat is. We zijn weer grote verschillen tussen 35 
de RMA (tov afgelopen jaar). Düring geeft aan dat Corona hier ook tussen gekomen is, dat levert 
nu eenmaal vertraging op. Kolen geeft aan contact op te nemen met het onderwijsbureau en dit 
aan te kaarten. 

- Kalturecursus met studenten en TA’s is een actiepunt wat nog open staat. 

- Uitwisselingen 1e semester zijn opgeschort. FB zal rond 15 juni communiceren over situatie 40 
rondom veldwerk. 

 


