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

Afwezig met bericht:  Eric Dullaart, Jan Dekker  
Gast: Femke Tomas 
 

 

OPENBAAR DEEL  

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. 

Mededelingen 5 

Kolen doet een mededeling over het proces van de ‘schrijnende gevallen’(PhD’s en 
postdoc’s die vertraging hebben opgelopen vanwege Covid 19). Zorgvuldige procedure 
heeft plaatsgevonden. Betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd. 

De Raad geeft aan dat er onduidelijkheden leven over de gelopen procedure. Hun 
voorstel is om alle Phd’s daarover te mailen. Bestuur zal deze mail versturen. 10 

Kolen geeft aan te werken aan het voorstel voor de kwaliteitsafspraken. Dat komt naar 
de Raad toe per mail. 

Gebouwen toegang in de zomer 

Deze zomer wordt de registratie van de kantoorplekken in de flexplanner stopgezet. Dit 

omdat verwacht wordt at in de zomerperiode weinig gebruik zal worden gemaakt van 15 

de gebouwen.  De registratie van het gebruik van de labs gaat door. 

Werkgroepen 

Het bestuur geeft een update over de werkgroep financiën. Deze wordt nog verder 
uitgewerkt. De hoofdmoten zijn bepaald: fieldschool, labs, strategische inzet en 
personeel (trekkingsrecht voor opleiding/ congres/ boek) 20 

Kolen is in gesprek over de fieldschool en een vacature die daarmee samenhangt. Hij 
heeft een alternatief plan wat hij deze zomer wil uitwerken. 

 

 

Concept OER 25 

-Kolen geeft aan van het onderwijsbureau een bericht te hebben ontvangen waarin ze 

aangeven dat er nog wat losse eindjes zijn geconstateerd. Dit willen ze volgend jaar 

voorkomen. 
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-Het bestuur en FB lopen door de notitie heen: 

• Er wordt gesproken over aanvullende toelatingseisen voor enkele vakken FR 30 

heeft hier moeite mee. FB sluit zich hierbij aan en had dit reeds in haar 
vergadering besproken. 

• FR loopt artikel voor artikel de aanpassingen door. Dat betreffen de aanpassingen 
in: BA 2.7.1;  MA 2.8.1; 4.11; 5.2.1;5.2.4.1; RMA 4.11.1; BA/MA5.2.4.3. Femke Tomas 
neemt deze over. 35 

-De kwaliteitsmiddelen worden kort besproken. FR geeft aan dat ze kijken naar een 

structurele impuls In de kwaliteit van het onderwijs voor de studenten/ het onderwijs. 

De fieldschool kan daar een onderdeel van zijn, mits de besteding structurele impact 

heeft. 

-FR geeft aan dat de proceskant van de OER niet goed is verlopen. Is een aandachtspunt 40 

voor het bestuur. Tevens is de studiegids (eguide) nog niet ingevuld.  

- Een ander aandachtspunt is het mentor tutor systeem. Krijgt iedereen een 

taakomschrijving mee en hebben de aangewezen personen toegezegd dat te doen? 

Navraag wordt gedaan bij Joanne Mol. 

 45 

Voertaal 

Kolen geeft aan dat Engels meer de voertaal zal gaan worden. De komst van een 

Engelstalig FR (student) lid maakt deze vraag alleen maar belangrijker. Hoe gaan we om 

met stukken? Kolen zegt dat we een internationale faculteit zijn dus dit moeten we 

benutten als een kans. We moeten kijken wat gaat werken: stukken of samenvattingen 50 

vertalen. FR is blij dat het FB hier constructief in staat. 

 

Rondvraag: 

• FR vraagt om tijd te besteden aan de procedure voor de OER. 
• Daarnaast wil ze procedures en onderwerpen strakker vastleggen in het 55 

komende jaar. Schut stelt voor om dit de 2e vergadering in nieuwe samenstelling 
te bespreken. 

• Düring geeft aan dat de cyclus van de onderzoeksvisitatie zal gaan veranderen. 
Lichtere evaluatie, maar dan jaarlijks. 

• Fr vraagt hoe de stage coördinatie nu belegd is. FB geeft aan dat daar nu niet een 60 

persoon voor is, dat het via Joanne Mol loopt. 

 

 

  


