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BESLUITENLIJST FACULTEITSBESTUUR 14 APRIL 2020  
 
Aanwezigen (via Teams) - bestuur: Rutgers, Tuurenhout, De Baar, Touwen, Wirix-
Speetjens; - ondersteuning: Verweij (bestuurssecretaris). 
Afwezigen - bestuur: Sirks-Bong (ondersteuning bedrijfsvoering); ondersteuning: 
Tresfon (secretaris). 
 
(GW.2020/10264) 
 
Het Faculteitsbestuur heeft besloten:  
1. De (vertrouwelijke) besluitenlijst van de vergadering van 7 april 2020 vast te stellen.  
2. Het advies van de Benoemingsadviescommissie met de concept voordracht van 

betrokkene te volgen en – nadat de zusterfaculteiten hierover zijn geraadpleegd - het 
College van Bestuur te verzoeken betrokkene te benoemen tot Scaliger Hoogleraar. 

3. In te stemmen met een loopbaanpad voor betrokkene om te komen tot een verkorte 
procedure naar Hoogleraar. 

4. Om de Commissie Wetenschapsbeoefening advies te vragen over de voordracht tot 
UHD-bevordering van betrokkene per 1 juli 2020. 

5. Het advies van de Benoemingsadviescommissie met de concept voordracht te volgen 
en het College van Bestuur te verzoeken om een verklaring van geen bezwaar af te 
geven tegen een benoeming van betrokkene tot bijzonder hoogleraar ‘Historische 
Sociolinguïstiek van het Nederlands’. Doch niet voordat hierover de 
zusterfaculteiten zijn geraadpleegd. 

6. Om m.b.t. de brede bachelor moderne talen en culturen: 
a) beide betrokkenen aan te wijzen als kwartiermakers; 
b) de kwartiermakers de opdracht te geven de verdere inrichting van de brede 

bacheloropleiding Talen en Culturen van de Wereld gestalte te geven in lijn met de eerdere 
adviezen van Van Haaften en Dekker en het Plan van Aanpak d.d. 7 januari 2020; 

c) de kwartiermakers te vragen een marktonderzoek te organiseren, in samenwerking met de 
afdelingen Communicatie en Marketing en Onderwijsadvies & Kwaliteitszorg; 

d) de kwartiermakers te vragen een batenstrategie op te stellen in samenwerking met de 
afdeling Financiële en Economische Zaken; 

e) de begroting voor dit project vast te stellen en in 2020 €27.000 vrij te maken uit de DGW-
middelen; 

f) de kwartiermakers te verzoeken het FB in december 2020 een uitwerking voor te leggen ter 
besluitvorming voor een eventuele macrodoelmatigheidstoets en Toets Nieuwe Opleiding. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van het Faculteitsbestuur Geesteswetenschappen  
van 21 april 2020, 

 
 
 

Prof. dr. M.R. Rutgers, decaan 


