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Het Faculteitsbestuur heeft besloten:  
1. De besluitenlijst van 23 februari 2021 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de vorming van een schrijf- en vaardighedencentrum, op basis 

van het huidige Facultair Schrijfcentrum van het Academisch Talencentrum, als 
onderdeel van de Kwaliteitsafspraken. Voor de periode 2021-2024 zal dit worden 
gefinancierd uit de Middelen Kwaliteitsafspraken, in 2021 voor een bedrag van 
K€70, in de jaren 2022-2024 jaarlijks voor K€100. Aan het einde van collegejaar 
2022-2023 wordt het functioneren van het centrum geëvalueerd en op grond van de 
evaluatie beslist het faculteitsbestuur over continuering en een mogelijke structurele 
inbedding van het centrum in de facultaire begroting. 

3. -  De begroting voor het Centre for Digital Humanities voor de periode 2021-2025
 vast te stellen. 
- In 2021 en 2022 een aanvullend budget uit DGW 3.0  toekennen, respectievelijk 

k€ 53,5 en k€ 104. In 2023 wordt een budget beschikbaar gesteld ten laste van 
DGW 3.0 van k€ 322,5, in 2024 is het budget k€ 292,5 en in 2025 is de 
toekenning k€ 283,5. 

- Het procesvoorstel om te komen tot een voorstel voor een middellange- tot 
langetermijnvisie op het Centre for Digital Humanities vast te stellen. 

4. Betrokkene voor de periode 1-9-2021 tot en met 31-8-2024 te benoemen tot 
onderwijsdirecteur van het instituut voor geschiedenis (IH). 

5. Het facultaire onderwijsjaarverslag 2019-2020 vast te stellen en door te zenden aan 
het College van Bestuur. 

6. In te stemmen met de Verantwoording 2020 FGW.  
7. De procedure tot invulling van de leerstoel Moderne-hedendaagse Europese 

literatuur en cultuur te vervolgen en het College van Bestuur te verzoeken om 
deblokkering van de leerstoel en het mogen volgen van een open 
wervingsprocedure, docht niet voordat de Wetenschapscommissie om advies is 
gevraagd.  
 

Vastgesteld in de vergadering van het Faculteitsbestuur Geesteswetenschappen  
van 9 maart 2021, 

 
 

Prof. dr. M.R. Rutgers, decaan 


