Verslag Vergadering Faculteitsbestuur – 9 oktober 2020- Via Microsoft Teams
Aanwezig: Jan Kolen, Bleda Düring, Jacqueline Schut, Zoë van Litsenburg, Janneke Mulders

OPENBAAR

1. Bedrijfsvoering
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•

Er zijn twee verzoeken binnengekomen voor reis naar. Düring geeft aan dat voor beide
verzoeken duidelijk is dat als het niet kan doorgaan, ernstige vertraging wordt
opgelopen. Het Fb gaat akkoord met de verzoeken en stuurt deze door naar het ITT.
Actie Janneke

2. Jaarverslag honours.
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Het FB bespreekt het jaarverslag. Kolen geeft aan dat een voortdurende stijging van activiteit te
zien is: meer studenten nemen deel en maken het traject af. Schut brengt in dat de coördinator
aangegeven heeft dat het zo lastig is om docenten enthousiast te krijgen. Düring geeft aan dat dit
in het verleden wel lukte. Kolen wil het honoursonderwijs in het verdelingsmodel opnemen.
Is een gesprekonderwerp voor HL beraad. Ook pr met Marten Jesse oppakken. Ook goed om met
Opleidingdirecteur dit door te nemen.

3. Inzet studentmentoren.
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FB gaat akkoord met het voorstel van het onderwijsbureau. Ze wil wel een evaluatie van hoe het
nu gaat, wat er nu gebeurt en wat beter kan. Bij het huidige voorstel ontbreekt wel het financiële
beeld. Van Litsenburg vraagt zich af waarom ze nu dubbele uren willen, het lijkt dat blok 2 juist
rustiger is, iedereen weet beter hoe en wat. Schut geeft aan dat deze groepjes wel cement
vormen en dat we ze moeten blijven ondersteunen.
4. Voorstel Fieldschoolunit.
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FB leden hebben hun punten aan de decaan gestuurd. Deze zal hij verwerken in een nieuwe
versie. Hij praat volgende week met de OLC en de Fr en zal deze punten ook meenemen.
Onduidelijkheid is er over de begroting. Daar staan ineens bedragen bij. Ook is de ondersteuning
een onderwerp van gesprek.
Schut geeft aan dat die ondersteuning ook vanuit de huidige bezetting kan, dat scheelt weer in de
kosten. Ze zal daarover contact opnemen met de teamleider van het onderwijsbureau. Actie
Schut.
Ook wil ze dat het bestuur bespreekt of een eigen bijdrage van de studenten bespreekbaar is.
Düring geeft aan dat dit niet onoverkomelijk is. Het moet wel reëel blijven. Hij geeft aan dat dit
vragen zijn die de werkgroep kan beantwoorden. Ze krijgen een budget en daar moeten ze het
mee gaan doen.
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Düring geeft aan de aparte adviesraad overbodig te vinden. Kolen zal deze schrappen. Tevens
geeft hij aan dat de verantwoordelijkheid van de fieldschool bij de projectleider moet blijven
liggen, dat is niet iets wat de unit kan overnemen. Het overdragen van het studentportfolio kan
de unit overnemen: Overdragen van studentportfolio van project naar project, protocol voor
intake opstellen, checklist maken etc. Zal ook in de code of conduct opgenomen moeten worden.
1

40

Iedereen moet dezelfde kansen krijgen. Expliciet in opnemen dat mensen met ene beperking in
aanmerking moeten komen.
FB heeft vragen over de junior vacature: moet die ook de heritage stages organiseren? Kolen
geeft aan dat die specifiek de archeologische stages gaat doen.
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FB heeft vragen over het document met de smart doelen. Janneke zal hiernaar kijken en een
poging doen ze specifieker maken.
Kolen zal de stukken bijstellen zodat ze klaar zijn voor verdere verspreiding.

Intersection
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Er is een mail binnengekomen van de editorboard van Intersection. Ze willen graag weten of en
zo ja, welk budget er beschikbaar is hiervoor. FB wil graag een overzicht ontvangen van hun
activiteiten en hun plan voor komende jaar (incl. budget).
Dan kan op basis van dat document het gesprek met Kolen en Düring gevoerd worden.
Actie Janneke
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Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Yvonne Haring voor het opstellen.
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