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Concept-Verslag Vergadering Faculteitsraad en faculteitsbestuur 18 augustus 
2020 

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

 

 

OPENBAAR DEEL  

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Kolen verwelkomt de nieuw 
gekozen student-leden van de raad. 5 

Op de agenda staan de kwaliteitsafspraken en de begroting. De FR wil graag het 
onderwijsprogramma toevoegen. Ook heeft ze het rapport van de medezeggenschap 
nagestuurd. Wellicht kan dit ook in een ander overleg besproken worden.  

Mededelingen 

Update vacatures. 10 

• Material culture lab. Assistant professor positie staat nu vacant (na vertrek van 
Loe Jacobs). Daarnaast is er ruimte voor een jaar (fixed term) support voor 
Annelou v Gijn. Dit is een tijdelijke oplossing. 

• Daarnaast is de vacature voor UD bij WA opengesteld. De vacaturetekst wordt olv 
Joanita Vroom opgesteld.  15 

• Voor de vacature van HR adviseur worden gesprekken gevoerd. Ook staat de 
vacature van Hr junior open. Deze functies zijn in samenwerking met FGGA. 
Medewerkers gaan samenwerken, dat is de nieuwe formule. 

Arbo jaarverslag 

Betreft bespreking van het jaarlijkse Arbo rapport. De raad heeft enkele opmerkingen. 20 

Eric Dullaart zal deze nasturen ter verwerking voor Janneke Mulders. Er is enige 
frustratie over de recycle bins. Dit blijft onhelder. Dit zal doorgegeven worden aan het 
UFB. 

Begroting 

FR en FB besluiten om een extra vergadering in te lassen volgende week over de 25 

begroting en de kwaliteitsmiddelen. Het FB kan dan nog een slag maken tav de 
kwaliteitsmiddelen en kan dan beter uitleggen waarom de keuzes voorgesteld worden.  
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Strategisch plan 
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Kolen geeft aan dat de eindversie nu klaar is en meerdere malen besproken is met de 
raad. Het FB geeft aan al gestart te zijn met sommige acties. De Fr geeft aan dat in het 
huidige faculteitsreglement staat dat er een financieel en personeelsplan bij zou moeten. 
De FR heeft een letter of agreement gestuurd maar daarbij wel aandachtspunten 35 

benoemd. De rol van het Science departement, community building, en de cultuur zijn 
belangrijk. FR geeft aan dat het hele belangrijke dingen zijn waar we aandacht aan 
moeten besteden maar dat die niet in het plan staan. 

 

Onderwijs 40 

- Thesis is naar 2e semester geschoven. We moeten eerder in het jaar aan de 
scriptie denken. Dit zou je kunnen herontwerpen. Kolen geeft aan dat mee te 
nemen in zijn bespreking met de onderwijsdirecteur. 

- Discussie over kwaliteitsmiddelen. De raad geeft aan op basis van het stuk te 
willen spreken. Dat komt volgende week. 45 

 

Rondvraag 

• FR vraagt naar besluit over secretarieel support. FB komt hier spoedig op terug. 
• FR vraagt of er is nagedacht over vertaling van stukken. Kolen geeft aan dat 

Josephine Say zaken kan vertalen maar dat rekening met worden gehouden met 50 

werkdruk.  
• Düring geeft aan dat de code of conduct met de gremia besproken wordt. Daarna 

zal het naar de raad komen, planning Q4. 

 


