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Verslag Vergadering Faculteitsbestuur  27 augustus 2018 

Aanwezig:   Jan Kolen, Suzy Sirks, Corinne Hofman, Ann Brysbaert, Janneke Mulders 

Afwezig met bericht:  Stefan Weijgertse, Bleda Düring 

Gasten:   - 

 

 

 

-Het verslag van de vorige vergadering is vastgesteld, met een kleine aanpassing/ toevoeging. 

-Jan Kolen koppelt terug uit het onderwijsjaargesprek. Hij geeft aan dat Joanne Mol en hij de successen 

gedeeld hebben met Hester Bijl. Ook hebben ze aangegeven dat het aantal fte beperkt is, aangezien het 

stijgend aantal studenten. Ook de druk op de labs en collegezalen wordt groter. Hester Bijl heeft 

aangegeven hier wat aan te kunnen doen in de vorm van voorfinanciering. Dit moet met Martijn 5 

Ridderbos opgenomen worden. Corinne Hofman geeft een signaal af over de verdeling van de scripties 

over de afdelingen.  Eerder moet er ruimte komen voor een gesprek: wat wil je met je scriptie gaan 

 

-De samenwerkingsovereenkomst met Cuba wordt goedgekeurd. 

-Voorgesteld wordt om Mike Field Head of the bioarchaeology labs and head of the research group te 10 

maken.  

-Corinne Hoffman vraagt zich af hoe breed de uitnodiging is verstuurd voor de Dean

denkt aan de adviesraad, antropologie en geesteswetenschappen en de Leidse musea.  
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1. Bestuurlijke zaken 

(i) Voorbereiding vragen faculteitsraad 27 augustus 

Vragen worden langsgelopen.  

(ii) Discussie rondom Global/ World Archaeology 

Jan Kolen heeft uitgezocht wat exact gecommuniceerd is en op welke tafel het gepasseerd is. Tekst op 20 

website wordt aangepast (collegejaar wordt toegevoegd). 

(iii) Faculteitsbijeenkomst 28 augustus 

Afgesproken wordt dat bij binnenkomst een foto van Hanna op het scherm zal staan. Corinne Hofman 

start met een presentatie van 10 minuten waarin ze terugkijkt op 11 jaar Bestuur. Ook zal Corinne 

Hofman meer informatie geven over details van de herdenkingsbijeenkomst op zaterdag in het RMO. 25 

Ann Brysbaert levert deze details aan. Jan Kolen zal kort de uitslagen van de personeelsmonitor 

aanstippen en een doorkijkje geven over de ambities van het nieuwe bestuur. Vervolgens worden de 

commissies voorgesteld en wordt er over de BA3 gesproken. 

(iv) Inventarisatie bespreekpunten Terra bestuur 


