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Concept verslag Vooroverleg Faculteitsraad 
12 november 2018 
 
Aanwezig raad:  Hille, Ubbink, Vrieling, Meyknecht, Achterhof, Kehrer, Linders, Jonker, Melief, 

Holm, Danen, Bonnet, Kraft, Van de Sterre, De Vries (verslag) 
Afwezig raad:   - 
   
 
1. Opening & vaststelling agenda  1 
Voorzitter Achterhof opent de vergadering. 2 
 
2. Conceptnotulen 15 oktober 2018 3 
Vastgesteld zonde bijzonderheden. 4 
Naar aanleiding van: 5 

- Actiepunt Meyknecht m.b.t. studenten met een functiebeperking schuift door naar 10 6 
december; 7 

- Actiepunt vergaderstukken via Surfdrive/Sharepoint (De Vries) krijgt deadline 10 december; 8 
- Actiepunt aanpassing verkiezingsprocedure wordt van de actielijst gehaald, in ieder geval in 9 

afwachting van de resultaten die voortkomen uit de activiteiten uit het PR-plan. 10 
- Het punt Outreach wordt nog een keer voorgelegd aan het bestuur; 11 
- Hille geeft aan dat de inventarisatie licentieproblemen nog niet klaar is. Er wordt naar gestreefd 12 

deze te kunnen agenderen voor 10 december. 13 
- Jonker wil vragen stellen over het opnemen van colleges. 14 

 
3. Stand van zaken kantine Snellius 15 
Hille schetst de situatie. Dirkje Schinkelshoek heeft de klachtbrief doorgestuurd naar het UFB. 16 
Vervolgens is snel actie ondernomen. Er is (tijdelijk) een kok aangesteld die de zaken gaat verbeteren.  17 
De prijzen worden niet aangepast, maar Hille heeft contact gehad met de penvoerder van de klachtbrief 18 
en de kwaliteit is verbeterd, en ook het aanbod. Dus afgezien van de prijs heerst er tevredenheid. 19 
 
4. PR-Commissie 20 
Een aantal activiteiten is in gang gezet. Kehrer geeft aan dat de Facebook-pagina is aangemaakt. 21 
Binnenkort gaan de leden van de commissie praten met de studieverenigingen. De bedoeling is dat het 22 
aantal volgers op Instagram en Facebook snel toeneemt. De agenda en de notulen worden ook gepost. 23 
De verwachting is dan dat het animo onder studenten voor de verkiezingen ook toeneemt. Meyknecht 24 
vult aan dat gedacht wordt aan het posten, door elk student-lid van de raad, van een filmpje met een 25 
introductie en belangrijke aandachtspunten etc. Ook het jaaroverzicht van wat het afgelopen jaar is 26 
bereikt, wordt gepost. De Vries geeft aan dat de afspraak hierover met David Kleingeld, de vorige 27 
voorzitter van de raad, niet doorging, maar dat dat waarschijnlijk wel lukt voor de vergadering van 10 28 
december. Met betrekking tot de wens om posters, t-shirts etc. te ontwerpen geeft hij aan dat het 29 
bestuur bereid is hier budget voor vrij te maken. 30 
Linders voegt toe dat het ook de bedoeling is dat een samenvatting van het verslag in de facultaire 31 
Nieuwsbrief wordt opgenomen. Plan is ook om voor de volgende FR-vergadering een meer gedetailleerd 32 
plan klaar te hebben, waarin meteen ook duidelijk wordt hoeveel budget de raad voor PR zou willen 33 
vragen aan het bestuur. Jonker geeft aan dat de organisatiegids op de facultaire website nog steeds niet 34 
up to date is, qua namen van raadsleden en ook niet qua FR-stukken. De Vries neemt dit op met 35 
Communicatie. 36 
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5. Ingekomen stukken en mededelingen 37 
Achterhof wijst op de uitnodiging die de raad van het CvB heeft ontvangen voor de zogenaamde 38 
“omgekeerde constitutieborrel” op 14 augustus. Ubbink constateert dat het een erg onduidelijke 39 
uitnodiging betreft. Niet goed duidelijk is voor wie deze bestemd is, waarschijnlijk alleen voor de 40 
studentleden van de raad. 41 
 42 
6a. Concept notulen overlegvergadering 15 oktober 2018 43 
Naar aanleiding van het verslag: 44 
Bonnet heeft een vraag met betrekking tot de stukken die als bijlagen worden meegestuurd t.b.v. de FR-45 
vergadering. Kunnen  op een logischer wijze kunnen worden genummerd of een naam gegeven, zodat 46 
het snel duidelijk is welke bijlage bij welk onderwerp hoort. De Vries zegt toe dit te zullen bekijken.  47 
Danen zal aan het bestuur vragen wat er gebeurt met de gelden die dit jaar (zeer waarschijnlijk) niet 48 
meer worden uitgegeven aan de iBBSc, daar deze in ieder geval voor nu “on hold” is gezet. 49 
 
6b. HR: Next Level 50 
Achterhof geeft aan dat het hier gaat om de administratieve sectie van de P&O-afdeling van de Faculteit, 51 
die per 1 januari centraal wordt gepositioneerd. Ubbink wil het bestuur vragen of het geen  52 
problemen oplevert om per 1 januari te starten met de digitale workflow. FWN loopt hierin voorop,  53 
maar voor 1 januari moeten de protocollen klaar zijn, opleidingen / cursussen zijn afgerond etc. De vraag 54 
 is of dit allemaal op tijd gaat lukken. 55 
Bonnet vestigt de aandacht op een ander probleem, op het gebied van Converis, dat wordt gebruikt door  56 
de Graduate School. Secretaresses mogen hier niet gemandateerd worden, zodat voor hoogleraren er  57 
eigenlijk meer werk ontstaat. Dit wordt in de overlegvergadering meegenomen in de rondvraag. 58 
 
6c. Sectorplannen 59 
Danen vraagt zich af hoe het komt dat weliswaar de studie Biofarmaceutische Wetenschappen vaak 60 
wordt genoemd, de naam LACDR niet voorkomt. Kraft heeft een vraag naar de nadruk op onderzoek en  61 
ziet niet veel onderwijs terug in de plannen. Melief vindt dat de plannen er nogal onuitgewerkt uitzien. In 62 
de teksten wordt vaak het woord “uitdaging” genoemd en wel aangegeven waarin de faculteit zich wil 63 
onderscheiden, maar niet hoe we dat dan gaan doen. Tenslotte is er een aantal tekstuele en layout- 64 
technische opmerkingen. 65 
 
6d. PR Faculteitsraad 66 
Is al besproken bij de agenda van het vooroverleg.  67 
 
6e. Ingekomen & verzonden stukken sept - okt 68 
Danen wil aan het bestuur vragen hoe het zit met het digitaal toetsen, met name met betrekking tot het 69 
aantal toetsplekken. 70 
 
6f. Besluiten faculteitsbestuur sept – okt 71 
Geen opmerkingen. 72 
 
7. Rondvraag 73 
Ubbink vraagt zich af hoe het verder gaat met Outreach. Na een klein overzicht dat is gegeven voor de 74 
zomer is er niets meer gebeurd. 75 
Hille vraagt zich af wat het liftbeleid in de nieuwbouw inhoudt. Met name voor gasten is de situatie wat 76 
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onoverzichtelijk. Als je met de (goederen)lift naar boven gaat, kun je zonder LU-card niet meer terug. Dat 77 
is klantonvriendelijk en potentieel onveilig. 78 
Meyknecht heeft een vraag over verworven projectgelden zonder oormerk. Hoe komen deze toch 79 
terecht bij degene die ze heeft aangevraagd. 80 
Jonker geeft aan een borrel te willen organiseren voor de studentleden van de raad met als doel elkaar 81 
beter te leren kennen. 82 
Holm geeft aan dat hij niet bij de overlegvergadering zal zijn. Hij gaat ziek naar huis. 83 

 
 
Lopende acties 84 
Actie Actiehouder Status/opmerking Einddatum 
Vergaderstukken niet meer via 
de mail, maar voortaan via een 
Cloud service als Surfdrive of 
SharePoint worden verzonden 

Van Egeraat / De 
Vries 

2 juli: pagina aanvragen en 
inrichten 

Januari 2019 

Ieder kwartaal content maken 
voor FB, posters en 
medewerkersnieuwsbrief 

PR commissie 2 juli: PR commissie maakt 
een interne taakverdeling 

 

Voorstel maken facultaire 
ondersteuning van studenten 
met een functiebeperking  

Meyknecht 2 juli: actie loopt, geen 
nieuwe ontwikkelingen. 
Overdragen? 

10 december 

Vinger aan de pols houden bij 
Outreach plan, inhaken op 
onderzoek naar de impact van 
Outreach 

Achterhof   

Inventarisatie 
licentieproblemen 

Hille, Bonnet  12 november 

 


