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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 11 juni 2020 
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Rory Granleese, Janneke Mulders (verslag)  
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

Er zijn 2 onderwerpen die aan de agenda worden toegevoegd, code of conduct en veldwerk. 

-Code of conduct 5 

Düring heeft opzet gemaakt voor de werkgroep code of conduct. Voorstel is ook om Zoë van 
Litsenburg als OLC lid toe te voegen aan de werkgroep. Düring zal het stuk verder brengen. Streven is 
om in juli nog een stuk klaar te hebben. 

-Reisregels veldwerk 

Düring geeft aan dat het FB heeft aangegeven volgende week te communiceren over veldwerk. Schut 10 
laat weten dat het CCT met communicatie hierover gaat komen. In ieder geval is duidelijk dat Leiden 
niet voor repatriëring gaat betalen. 

Kleinschalige projecten in Nederland komen goed in aanmerking. Goed om in kaart te krijgen welke 
studenten dan mee mogen: wie heeft achterstand. Overzicht moet er komen hoeveel plekken er zijn. Er 
moet ene zeker flexibiliteit zijn bij inschrijving voor de projecten. 15 

2. Werkgroep fieldwork en opdracht.  

De vacaturetekst wordt besproken. Düring heeft enkele aanvullingen die besproken worden. Test gaat 
naar HR voor finale aanpassing. Laffoon wil de tekst nog eenmaal met de groep bespreken, inclusief de 
suggesties van Annelou. Daarna kan ie door. 

 20 

3. Faculty lectures online. 

FB bespreekt hoe ze het academisch jaar wil afsluiten en het nieuwe wil starten. Goed om een moment 
te vinden voor een laatste staff meeting van het jaar. Over start een lecture met spreker die R. Schats 
onlangs heeft aangedragen. Düring zal Schats benaderen daarover. Janneke stemt met MJ Pot af hoe 
het jaar af te sluiten. Belang om DV’s een podium te geven en bv de commissies. Zichtbaar aandacht 25 
aan besteden. Ook resultaten P monitor zijn dan bekend. Korte stukjes van paar minuten. In de week 
van 10-17 juli. Actie Janneke en Marten Jesse. 
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4. Nominatie KNAW 

Kolen geeft aan dat hij MJ Versluys wil voordragen dit jaar voor de nominatie als KNAW hoogleraar. 
Fb is akkoord met voordracht. 

 

5. Aanwezigheidsplicht studenten 35 

De examencommissie heeft ene voorstel geschreven over de aanwezigheidsplicht voor studenten in de 
BA1. Door de corona crisis is dit niet mogelijk om uit te voeren. Moment om het überhaupt te 
heroverwegen. 

Kolen geeft aan dat hij het voor nu alleen in het 1e semester zou willen afschaffen, daarna kijken of het 
nog nodig is. Hij bespreekt het eerst in onderwijsoverleg  en daarna zal het ter advies worden 40 
voorgelegd aan de OLC. 

 

 


