
VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET 
FACULTEITSBESTUUR D.D. 2 NOVEMBER 2021 

 
1. Opening 
Annet van der Helm schuift aan i.v.m. agendapunt 2.1. 
Wytske van Ingen schuift aan i.v.m. agendapunt 3.1. 
 
2. Onderwijs 
2.1 Terugblik bachelordagen 2022-2023 
Annet van der Helm geeft aan dat de bachelordagen goed zijn verlopen, inhoudelijk was het goed 
maar de techniek speelde weer parten (deze wordt verzorgd door een externe partij via 
Centraal). Ditzelfde geldt voor de advanced masters ceremonie. Annet zal hier een verslag van 
maken en doorgeven aan Centraal.  
Er zal een evaluatie gemaakt worden en meegenomen worden met de mastercijfers. De realiteit 
is dat de open dagen online zullen blijven dus hier moet goed naar gekeken worden.  
 
2.2 2de Semester 2021-2022 (n.a.v. OWB) 
Op 18 november a.s. is er weer een OWB/BVB overleg, het faculteitsbestuur hoopt dat er dan 
meer informatie komt vanuit Centraal. 
 
3. Organisatie 
3.1 Huisvesting 
In 2020 is er geen herijking van de huisvesting geweest i.v.m. de coronapandemie. Met de WD’s is 
afgesproken om de herijking nu wel te doen en te presenteren aan de WD’s die dit verder 
onderling gaan afspreken. Het is lastig om nu de verhouding thuiswerken/ hybride werken mee te 
nemen, het voorstel van Wytske van Ingen is om nu eerst de uitkomst van deze herijking aan te 
houden maar om wel te monitoren hoe het gaat met hybride werken. Het faculteitsbestuur zal 
met de WD’s bespreken wat hun ideeën zijn over hybride werken.  
 
4. Onderzoek 
4.1 Definitief protocol onderzoeksvisitatie 
Het E.M. Meijers Instituut heeft het protocol voor de onderzoeksvisitatie ontvangen, deze zal ook 
nog besproken worden in de landelijke RDR. 
 
5. Terugkoppeling + vooruitblik diverse gremia + ingekomen post + verslag 
5.1 Conceptverslag FB- vergadering 26 oktober jl. 
Het faculteitsbestuur stemt in met het conceptverslag van de vergadering van 26 oktober jl.  
 
5.2 Ingekomen post  
Het faculteitsbestuur neemt kennis van de ingekomen post.  
 
5.3 Terugkoppeling OZB 14 oktober jl.  
Er zijn geen opmerkingen omtrent de terugkoppeling van het OZB van 14 oktober jl.  
 
6. Vrije uitloop/ overige aangelegenheden  
6.1 Mededelingen/ rondvraag 
 
7. Sluiting 
Joanne van der Leun sluit het openbare gedeelte van de vergadering.  
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