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OPENBAAR DEEL  

Opening en vaststelling agenda 

Fr vergadering extra ingelast 28 augustus 2020. Kolen geeft aan dat er 2 onderwerpen op de 

agenda staan. 5 

• Begroting/ kwaliteitsmiddelen 

• Oer 

 

Begroting Faculteit 

De begroting ligt voor. Schut geeft een toelichting. Er is sprake van een interne herallocatie van 10 

de middelen. We gaan met een kleine min afsluiten. Daarnaast is er een besparing van 5 ton op 

de materiele lasten. Schut geeft aan dat dit veel is. Kolen geeft aan dat in voorgaande jaren vele 

uitgaven zijn gedaan die niet altijd hebben bijgedragen aan onze strategische doelen. Dit vraagt 

inspanning van eenieder. 

Onze instroom van studenten stabiliseert zich. Er is geen redenen geweest om de aantallen aan 15 

te passen. De dip in de non EU studenten valt mee. FR en FB bespreken: Zit er een grens aan 

onze groei? Kolen geeft aan dat we moeten blijven nadenken. Wanneer het gaat knellen? We 

hebben kleine labs met opleidingen die groeien.  

Daarnaast blijft de faculteit onderzoeksaanvragen binnenhalen. Dat loopt stabiel. Van belang zijn 

ook de promoties. We hebben het aantal promoties laten stijgen. Kolen geeft aan dat dit moet 20 

lukken. Dit wordt ook met de HL besproken. 

Schut loopt de rest van de begroting door. Ze bespreekt kort de in het oog springende lasten. 

Vacatures en leerstoelplan zijn verwerkt in de cijfers.  

Schut geeft aan dat het FB een centrale begroting wil waar ruimte is voor persoonlijk budget. 

Criteria moeten nog ontworpen worden, maat denk aan inzet voor boek publicatie, lezing, 25 

congres. Exacte spelregels en doelgroep worden nader uitgewerkt. In de begroting is ook een 

bedrag voor de labs opgenomen. Dit is de basis, om de boel draaiende te houden.  

 

 

OER. 30 

Kolen geeft aan dat het knelpunt is dat we in tijdsnood zitten. Goedkeuring moet voor 1 

september. 
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In de processen zitten we moeilijk en dat is bekend. FB moet beter aansturen. De 

vakbeschrijvingen zijn nog niet online. FR vindt dit heel belangrijk. Kolen geeft aan dat het 

grootste deel in de studiegids staat en vandaag nog de rest wordt aangevuld. 35 

Fr geeft aan dat ze akkoord zijn met de tekst van de OER maar echt willen dat de 

vakomschrijvingen online staan. Dan zullen ze formeel een akkoord per brief sturen aan het FB. 

 

Kwaliteitsmiddelen. 

Kolen legt het idee achter de fieldschool uit en de inzet van middelen hiervoor. Betreft een 40 

structurele verbetering van het onderwijs. Een unit met een te werven senior en junior. Dit plan 

is vanuit de kwaliteitsmiddelen te financieren. Er is behoefte aan systematisch veldwerk waar de 

studenten op kunnen bouwen. Ook dient stage coördinatie goed belegd te zijn. 

Kolen geeft aan de plannen in het FB en met de direct betrokkenen te hebben besproken. FR 

geeft constructieve feedback op het plan. Kolen bespreekt de middelen die gereserveerd zijn 45 

voor de komende jaren voor de fieldschool. 

FR geeft aan dat er nog geen evaluatie is geweest, daar hebben ze om gevraagd. Ze kunnen niet 

aangeven of inzet van middelen zinvol is geweest. Dat is een voorwaarde voor akkoord op de 

begroting. 

Kolen geeft aan dat hij De Waal en Kool vraagt om een zelfevaluatie. FR geeft aan dat zij na 50 

ontvangst daarvan akkoord zullen geven op de begroting en de besteding van de 

kwaliteitsmiddelen. 

 

 

Noot: 55 

Instemmingsbrief met akkoord op de OER en instemmingsbrief met akkoord op de begroting incl. 

besteding kwaliteitsmiddelen van de Faculteitsraad zijn op 31 augustus 2020 ontvangen door het 

FB. 
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