
Notulen voorvergadering FR 11-01-2021, 10:00-12:00  
 
Present: Erik Kroon, Tymon de Haas, Eric dullaart (tot punt 3), Simone Reurings, Olivia Cashmere 
Absent: Yvonne Janssen 
Verslag: Simone Reurings 
 

 
Agenda vaststellen en mededelingen 
De agenda is vastgesteld, er zijn enkele mededelingen. De voorzitter en vice-voorzitter hebben 
kennisgemaakt met de UR-buddies. Het contact is goed bevallen en zal op reguliere basis plaats gaan 
vinden. Olivia moet de Raad wegens persoonlijke omstandigheden vanaf maart verlaten. Om de 
werkdruk van het personeel te verlichten zijn alle vergaderingen uitgesteld tot na 11 januari. Het 
administratiebureau van het FGW heeft contact gezocht met de Raad. 

 
Notulen voorvegadering 25-11-2020 (bijlage 1)  
De notulen van de voorvergadering op 25-11-2020 zijn aangenomen en worden gepubliceerd. 

 
Communicatie – updates (bijlage 2) 
Open spreekuur 
De FR gaat op 28 januari om 11:00 een open online spreekuur organiseren voor zowel studenten als 
personeel. De personeels- en studenten zullen afzonderlijk van elkaar plaatsvinden en de 
respectievelijke vertegenwoordigers van beide partijen in de raad zullen hierbij aanwezig zijn. 
Mensen kunnen zich vooraf aanmelden en/of vragen stellen aan de raadsleden. Een korte 
introductiepresentatie zal bij beide sessies worden gegeven, waarbij extra aandacht wordt 
geschonken aan de aankomende verkiezingen. Voor zowel het open spreekuur als de aankomende 
FR-verkiezingen zal een nieuwsbericht uitgaan.  
 
Verkiezingen 
Geïnteresseerden voor kandidaatschap worden uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Een 
aandachtspunt is dat de informatie op de website over de verkiezingen en de eisen aan 
kandidaatschap moet worden geupdate. De introductievideo zal worden opgeslagen zodat deze in 
de toekomst herbruikt kan worden.  
 
Departement Herritage & Society 
De voorzitter zal verzoeken deel te nemen aan een overleg van het erfgoeddepartement bij de 
nieuwe DV. 
 
PhD en Postdocnetwerk 
De Raad is gecontacteerd door een PhD van Africa Studies (FSW). Hier spelen vergelijkbare, corona-
gerelateerde problemen als onder de PhD-community van FdA. Het grootste heersende probleem is 
het genereren van en toegang tot data. De Raad zal het FB vragen hoe het staat met de ontwikkeling 
van een steunpakket voor PhD’s en Postdocs. Het postdoc netwerk is universiteitsbreed en hier 
wordt contact mee gezocht. De Raad neemt kennis van de grote baanonzekerheid onder de 
Postdocs. 
 
Onderwijsjaarverslagen 
De Raad gaat het bestuur vragen om een eindversie van de onderwijsjaarverslagen, zodat de FR hier 
formeel mee kan instemmen.  

 
LUGO/duurzaamheidsbeleid 



Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering zodat er tijd is om een document op te 
stellen.  
 

Studentenwelzijn 
De FR heeft contact gehad met de OLC en de studentenassessor over studentenwelzijn. Besloten 
is contact te zoeken met de universitaire well-being officer. Er heersen zorgen en problemen 
onder studenten door studievertraging. Met name het praktisch onderwijs zorgt voor 
problemen, waar met name internationale studenten hard door geraakt worden. De FR zal een 
memo opstellen hierover en het agenderen bij het FB en de UR. De memo van de OLC over de 
onderwijsevaluaties van het eerste blok is positief ontvangen. De Raad deelt de zorgen van de 
examencommissie over de kwaliteit van de online tentamens.  
 

Kwaliteitsafspraken 
De Raad heeft overlegd met de onderwijscoördinator over de SMART-doelen 
kwaliteitsafspraken. De Raad zal een memo schrijven over de meetbaarheid van deze doelen, in 
samenwerking met de OLC. Een zorg van de raad is dat deze SMART-doelen momenteel niet op 
tijd geëvalueerd kunnen worden.  
 

Voorbereiding vergadering met het bestuur 
De Raad wil twee punten agenderen, namelijk de memo’s aangaande de zorgen om 
studievoortgang en de SMART-doelen kwaliteitsafspraken. De raad heeft nog geen stukken 
ontvangen op het moment van de voorvergadering, deze zullen op een later moment besproken 
worden voorafgaand aan de vergadering met het bestuur. De Raad zal het FB attenderen op het 
feit dat er enkele stukken nog besproken moeten worden volgens de jaarplanning.  
 

Rondvraag 
Wat is de procedure rondom voortijdig vertrek van raadsleden? 
Hoe kan de FR het beste de postdocs binnen de faculteit benaderen, aangezien hier geen 
officieel platform voor is? 

 
Actiepunten 

Schrijf een nieuwsbericht over het open spreekuur en de 
aankomende verkieizngen. 

Erik Kroon 

Ontwerp een Teams-omgeving voor het open spreekuur Erik Kroon 

Schrijf een memo over de zorgen rondom studievoortgang Olivia Cashmere en Simone 
Reurings 

Schrijf een memo over de SMART-doelen 
kwaliteitsafspraken 

Tymon de Haas 

Schrijf een document over de voorstellen voor 
verduurzaming van de faculteit 

Yvonne Janssen en Eric Dulllaart 

 
 
English Summary 
The agenda has been set. The FR has had contact with the UR-buddies and the administration office 
of FGW. One of the members will leave the council in March. The FB has postponed all meetings 
until the 11th of January to relieve staff workload. The minutes of the preliminary meeting on 25-11-
2020 have been accepted. The FR will organise an open office hour on the 28th of January at 11:00. 
Extra attention will be given to the upcoming FR elections. The FR has been contacted by a PhD of 
Africa Studies (FSW), where similar problems occur as in the PhD community of FdA. The Council will 
ask the board about the development of new support of PhD’s and Postdocs as well as for a final 
version of the annual education report. The FR is concerned about problems concerning study 



progress and will prepare a memo on this to the FB and UR. The council will prepare a memo on the 
SMART-goals of the quality assessment. The council is concerned that the goals are not sufficient to 
properly evaluate the progress. The FR will put both memos on the agenda the meeting with the 
board. The documents for the meeting with the board have not yet been sent to the FR and will be 
discussed later. The council will look into the procedure concerning resigning members and how to 
best contact the Postdoc community of the faculty.  


