
VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET 
FACULTEITSBESTUUR D.D. 12 OKTOBER 2021 

 
1. Opening 
Om 11.00 uur komt Ine Houweling in de vergadering voor een toelichting op agendapunt 3.1.  
 
2. Onderwerpen 
3. Organisatie 
 
3.1 Faculteitsreglement 
Ine Houweling sluit aan bij de vergadering. De afgelopen jaren zijn er wat wijzigingen geweest 
met betrekking tot het faculteitsreglement, Ine Houweling heeft de taak op zich genomen om het 
faculteitsreglement aan te passen. Momenteel wordt er door de QAS gekeken naar het 
faculteitsreglement, indien daar wijzigingen/ aanvullingen uit komen dan zal dit meegenomen 
worden. Het faculteitsreglement dient ook nog ter goedkeuring langs de wetenschappelijke 
directeuren en de faculteitsraad te gaan. 
 
3.2 Quick Reference Card hybride werken 
Het faculteitsbestuur is blij met de heldere Quick Reference Card, de internationale staf zal nog 
beter uitgelicht worden. Voor de inclusiviteit zal onze diversity officer Susanne Deen nog 
benaderd worden. Het FB gaat ervanuit dat er tevens een Engelse versie gemaakt zal worden.  
 
3.3 Waivers 
Het faculteitsbestuur gaat akkoord met de aangevraagde facultaire waiver (dit onder andere in 
verband met de Brexit).  
Er is momenteel geen beleid rondom het toekennen van waivers, het faculteitsbestuur wil hier in 
de toekomst graag naar kijken.  
 
4. Onderzoek 
 
4.1 Update groeifonds 
Stefaan Van den Bogaert geeft een update rondom het Groeifonds. Vanuit Conflictoplossende 
Instituties (COI) zag prof. mr. dr. Miranda Boone een mogelijkheid om een onderzoekscentrum op 
te zetten waaraan PHD’s kunnen werken en dan onderzoekscalls kunnen dan. De faculteit is 
hierover in gesprek met het Groeifonds, het lijkt erop dat zij zich meer richten op consultancy.  
 
 4.2 Update sectorplannen 
Er is eerder deze week een formulier doorgestuurd door de commissie Zouridis dat ingevuld dient 
te worden voor de midterm- evaluatie. De HR- speerpunten en kerngetallen volgen nog.  
Qua financiën valt de restbegroting onder het faculteitsbestuur, er is nog geen informatie over 
hoe dit gaat. Bij de controller de aanvankelijke begroting opvragen (overzicht, algemeen deel, 
restbegroting). Enkele doelen voor de restbegroting: omzetten ILS-vakken, extra cursus 
promovendi, andere initiatieven zijn ook welkom maar dienen wel via het faculteitsbestuur te 
gaan. 
De kosten voor promovendi die vertraging oplopen moeten in eerste instantie ten laste gaan van 
de NPO- gelden. De landelijke website is inmiddels ‘live’.  
 
 
 



5. Onderwijs  
 

5.1 NRO-call  
Het faculteitsbestuur gaat akkoord met indienen van het onderzoeksvoorstel van Arjen de Vetten 
(ICLON) bij de NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).  
 
5.2 Planning projecten Erik Reinders 
Erik Reinders heeft drie opdrachten gekregen van het faculteitsbestuur:  
1) Optimaliseren LTC; 
2) ICTO; 
3) OIC. 
 
Het faculteitsbestuur wil Erik graag eind november uitnodigen in de FB-vergadering voor een 
tussenrapportage (voortgang van de projecten). Actie: Vera 
 
5.3 Gift kunstwerk Nelson Mandela 
De faculteit heeft een verzoek ontvangen of het een kunstwerk van Nelson Mandela wil 
accepteren. Het verzoek komt van een alumna van de adv. Master ICCL, het kunstwerk (zeefdruk) 
is door familie van haar gemaakt en zij wil dit graag schenken aan de universiteit. Het 
faculteitsbestuur staat hier positief tegenover en zou het kunstwerk graag in de Mandelazaal 
zien. Mijanou Blaauw en Thomas van Beek zullen hierbij betrokken worden. Actie: Vera.  

 
6. Terugkoppeling + vooruitblik diverse gremia + verslag + ingekomen post 
Het faculteitsbestuur gaat akkoord met het conceptverslag van de vergadering met de WD’s van 
21 september jl.   
 
Het faculteitsbestuur neemt kennis van de meegestuurde terugkoppelingen en overige stukken.  
 
6.6 Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vergadering van 28 september jl. is goedgekeurd. 
 
7. Medelingen/ rondvraag 
 
MOOCS 
Via een ‘betwistbare vordering’ is de faculteit in gelijk gesteld omtrent het uitbetalen van een 
deel van de winsten van MOOCS.  
 
8. Sluiting 
Joanne van der Leun sluit het openbare gedeelte van de vergadering.   
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