
VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET 
FACULTEITSBESTUUR D.D. 9 NOVEMBER 2021 

 
1. Opening 
Om 10.00 uur sluiten Wytske van Ingen en Sven Bontje aan i.v.m. agendapunt 3.3. 
Om 11.15 uur sluit Simone van Diest aan i.v.m. agendapunten 3.1 en 3.2. 
 
2. Onderwijs 
2.1 OLC- benoemingen 
Het faculteitsbestuur gaat akkoord met het benoemen van de voorgestelde OLC-leden. 
 
2.2 Extra tijders 
Is voorafgaand aan de faculteitsvergadering besproken met de Regiegroep. 
 
2.3 Midterm adv. LLM 
Het faculteitsbestuur gaat akkoord met de opzet van de midterm voor de advanced masters 
opleidingen.  
 
3. Organisatie 
3.1 Nieuwe CAO en plan van aanpak 
Simone van Diest geeft aan dat de definitieve tekst er is van de nieuwe CAO. Er zal een email 
gestuurd worden vanuit de afdeling P&O aan de WD’s en Instituutscoördinatoren (IC’s) met een 
korte uitleg van deze nieuwe CAO. Mochten zij vragen hebben dan kunnen zij contact opnemen 
met P&O voor een afspraak.  
 
3.2 Hybride werken 
De huidige regeling rondom thuiswerken is niet duidelijk genoeg. Het 50% thuiswerken is goed te 
managen maar het is onduidelijk wat er wel/niet mag rondom vergaderingen. Dit punt zal ook 
met de WD’s besproken worden: met afstand en goede ventilatie kan er fysiek afgesproken 
worden maar kijk goed naar wat online kan.  
Aanstaande vrijdag zal er (naar alle waarschijnlijkheid) weer een aanscherping van de 
maatregelingen komen (o.a. advies meer thuiswerken). Het faculteitsbestuur heeft een oproep 
gedaan aan het hoofd Veiligheidszaken om aantallen af te stemmen. Wanneer er weer 
thuisgewerkt mag worden zal er een registratie gaan plaatsvinden i.v.m. de thuiswerkvergoeding.  
 
3.3 NPO-gelden 
Dit is de derde ronde en is voor de FdR een bedrag toegezegd dat breder en flexibeler ingezet kan 
worden. Deze verlichting mag tot 2024 uitgegeven worden. Nu ligt de vraag voor hoe de faculteit 
deze gelden binnen de FdR willen verdelen: 
 

1) Rechtvaardige verdeling over afdelingen en instituten; 
2) Verantwoording van de uitgaven; 
3) Maatwerk, de nood bij afdelingen en instituten kan verschillen. 
 

De FdR moet aan Centraal kunnen aantonen dat deze gelden zijn uitgegeven in het kader van 
corona (vertraging). Er moet dus wel een verantwoording gegeven worden.  
 
 

 



4. Onderzoek 
 

 
5. Terugkoppeling + vooruitblik diverse gremia + ingekomen post + verslag 
 
5.1 Ingekomen post 
Het faculteitsbestuur neemt kennis van de ingekomen post.  
 
6. Vrije uitloop/ overige aangelegenheden  
Er zijn verder geen mededelingen. 
 
7. Sluiting 
Joanne van der Leun sluit het openbare gedeelte van de vergadering.  
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