
CONCEPT Notulen voorvergadering FR 10-05-202, 10:00-12:00 
 
Present: Tymon de Haas, Erik Kroon, Yvonne Janssen, Kiki Koppers, Simone Reurings 
Absent: Eric Dullaart 
Verslag: Simone Reurings 
 

 
Agenda vaststellen en mededelingen 

De agenda is vastgesteld en er zijn geen mededelingen. 

Notulen voorvergadering op 06-04-2021 

Er zijn enkele opmerkingen, die zullen opgestuurd en verwerkt worden, waarna de notulen worden 

aangenomen. 

Communicatie en updates 

Nieuwsbrief 

De volgende onderwerpen zullen aan bod komende in het volgende maandelijkse nieuwsbericht: de 

kwaliteitsmiddelen, het open spreekuur voor de staff, de klachten over het parametersmodel en de 
kandidaatstellingen voor nieuwe FR-leden.  

Nieuw voorstel reisprotocol 

Dit document is opgesteld op initiatief van de PhD’s van Afrikastudies en vragen onze mening 

erover. Er zijn nog wel onduidelijkheden, met name of je aan alle gestelde eisen moet voldoen of dat 
specifieke eisen, zoals een vaccinatie, al voldoende zouden zijn. Er heersen nog veel vragen en de 

Raad ziet nog enkele problemen met het document, met name omdat het potentieel meer 

beperkend is dan nodig. De FR zal haar vragen en commentaar op het document terugsturen. 

Zorgen rondom beleidsdocumenten en onderzoek 

Vanuit de verschillende departementen en vanuit verschillende lagen van de staff is commentaar 
gekomen over de impact van bepaalde beleidsdocumenten op het onderzoek. Hoewel men de kern 

van de documenten positief en wenselijk vindt, zijn er enkele nadelige neveneffecten ontstaan. Deze 
negatieve neveneffecten bestaan met name uit extra controle van uitgaven door de DV, waardoor er 
meer administratie en minder vertrouwen heerst en wordt de onderzoekstijd erg beperkt doordat 

managementtaken en begeleiding van PhDs in de onderzoeksruimte valt. Ook lijkt er minder 
financiële ondersteuning voor groepsinitiatieven te zijn, nu ale onderzoekers een persoonlijk budget 

hebben. Hierdoor wordt ondersteuning van PhDs en het organiseren van congressen bemoeilijkt. De 

FR zal een memo schrijven over deze problematiek met concrete verbeterpunten die meegenomen 
kunnen worden in de herziening van deze beperkende beleidsdocumenten.  

Voorstel tot gemeenschappelijke besteding KA-middelen 

Het CvB heeft een voorstel gedaan voor een gemeenschappelijke besteding van een deel van de KA-

middelen. Dit geld wordt centraal op verschillende manieren ingezet. De FR ziet heil in enkele 
punten, maar vraagt wel hoe deze punten uiteindelijk ingevuld worden. De Raad ziet graag dat er 
maatwerk wordt geleverd en dat de inzet direct moet aansluiten bij de wensen van studenten. 

Verder vraagt de Raad zich af hoe het geld verdeeld gaat worden tussen de verschillende punten. Er 
moet voorkomen worden dat er met dit geld nieuwe managementlagen worden ontwikkeld waar de 
studenten geen of weinig profijt van hebben. Het commentaar over dit plan zal worden 

doorgespeeld naar de UR-buddies.  



Verkiezingen 

Er hebben zich drie kandidaten voor de stafgeleding aangemeld, waardoor hier geen verkiezingen 
voor hoeven te komen. Onder de studenten hebben zich vier kandidaten gemeld, waardoor hiervoor 
in de week van 17 mei verkiezingen zullen zijn. De verschillende kandidaten zullen worden 

gecontacteerd om zichzelf voor te stellen, zodat de FR dit via verschillende kanalen onder de 
aandacht kan brengen.  

LUGO / duurzaamheidsbeleid 

Een raadslid heeft een vergadering van het LUGO bijgewoond waaruit blijkt dat er een officieel 
universiteitsbreed duurzaamheidsdocument komt dat ook naar het FB gestuurd zal worden. Het 
raadslid met duurzaamheid in de portefeuille zal een document opstellen met concrete, 

faculteitsgerichte ideëen. Deze zal worden gedeeld met de FR en het FB. 

Voorbereiding op de vergadering met het faculteitsbestuur 

De Raad heeft bij aanvang van de voorvergadering nog geen stukken ontvangen. Stukken die op de 
planning staan om te bespreken voor deze periode zijn:KA-evaluation plan (facultair), evaluatie van 

de OER (concept OER), evaluatie facultaire begroting (conceptbegroting). Er zal bij de rondvraag 
gevraagd worden naar de extra verlengingsronde voor de PhDs. Afhankelijk van de stukken zal de FR 
een extra voorvergadering houden voor aanvang van de vergadering met het bestuur.  

 
Actiepunten 

Contacteer de OLC over samenwerking voor een studenten 
spreekuur 

Simone Reurings 

Schrijf een memo over de zorgen rondom de 
beleidsdocumenten en onderzoeksruimte 

Tymon de Haas 

Contacteer de kandidaten om zichzelf voor te stellen Erik Kroon 

 
Summary 
The agenda has been set and the minutes of the last meeting are accepted when some textual 
changes are made. The council has chosen the following topics to appear in the next news item: 
Quality agreements, the staff open office hour, problems concerning policy documents and research 
and the new FR-candidates. PhDs from Africa studies have taken the initiative to propose a travel 
protocol. There are some questions and comments, and the council is uncertain if this protocol will 
have the intended effect. Several staff members from different departments have concerns about 
the effect certain policy documents have on their research time and budgets for group-initiatives 
such as conferences. The FR will write a memo to the faculty board on this subject. The CvB has 
proposed a redistribution of some of the KA funds. The council thinks most points are useful, 
however the FR requests more detail in how these points are going to be worked out and has some 
ideas on how this would benefit our students best. This will be discussed with the UR-buddies as 
well. Three staff- and four student-candidates have applied for next years FR. Elections for staff are 
not necessary, but student elections will be held in the week of the 17th of May. The Council will ask 
each candidate to introduce themselves so we can promote the candidates through our channels. A 
central sustainability document will be written by the LUGO and send to the faculty board. The FR 
will additionally write a faculty-specific document with concrete ideas and proposed improvements. 
There are no documents send by the board before this meeting, so this could not be discussed. If 
necessary, the FR will have an extra preliminary meeting when the documents arrive. The FR will ask 
the board about and extra round extension funds for PhDs.  


