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Verslag Vergadering Faculteitsraad en faculteitsbestuur 2 april  2019 

Aanwezig:  Jan Kolen, Bleda Düring, Suzy Sirks, Yannick Boswinkel, Tymon de Haas,  Jan 

Dekker, Simone Reurings, Thomas van Cruchten, Janneke Mulders 

Afwezig met bericht: Rory  Granleese,  Rachel Schats 

Gast openbaar deel: Anoushka Kloosterman (Mare) 

 

OPENBAAR DEEL 

 Mededelingen 

- Suzy Sirks geeft aan dat het complexbeheer van FWN overgaat naar Archeologie. Het 

UFB gaat de dagelijkse uitvoering daarvan van ons overnemen. Dat spreken we af in 5 

een SLA (Service Level Agreement). UFB kan meer diensten leveren dan tot nu is 

gedaan. Janneke Mulders is bezig om zaken met het UFB concreter te maken. We zijn 

hoofdbewoner van het Van Steenis, de verandering gaat ons voordelen geven. De 

relatie met andere bewoners is mager en dat kan beter. Suzy Sirks ziet voordelen, naast 

de administratieve verzwaring. 10 

- Jan Kolen bespreekt kort met de FR dat hij een bezoek heeft gebracht aan het 

veldwerkproject in Portugal van Tesse Stek.  

-Evora heeft het Hercules lab, en heeft enorme subsidies vanuit Europa ontvangen. Zij 

zijn geïnteresseerd in samenwerking met onze labs, dus Mike Field moeten uitzoeken 

welke mogelijkheden er liggen. 15 

-Een team bekijkt nu de verschillende fieldschools en welke vaardigheden daar 

opgedaan worden. n? 

De Fieldschool is in het 1e jaar verplicht en daarna een keuze van de studenten. De 

ambitie is dat ze een portfolio kunnen maken en certificaat kunnen behalen.  

-Studenten hebben de naam niet goed opgeleid te zijn in het veld en daar moet Leiden 20 

wat aan doen.  

 Verslag vorige vergadering 

De FR heeft aan Janneke Mulders kleine aanpassingen in het verslag doorgegeven. 

Verslag wordt vastgesteld. De follow up op de actiepunten wordt besproken. Jan Kolen 

geeft aan eerst overleg met het onderwijsbureau te willen hebben en komt hierop 25 

terug. De FR geeft aan veel te zien in een (digitaal) informatieboekje voor docenten.  

- De FR vraagt wat de officiële datum is dat de OER moet worden vastgesteld. Jan Kolen 

geeft aan dit na te gaan.  
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- 

het academisch jaar. Jan Kolen geeft aan dat het een onderwerp binnen een 

Departementsbijeenkomst kan worden geagendeerd. 

Joanne Mol. 

 

 

 

Rondvraag 

- FR vraagt of het klopt dat er een nieuw voorstel voor de afstudeerceremonie wordt 

voorbereid door het onderwijsbureau. Het bestuur geeft aan dat dit niet bekend is bij 

hen. 

- Suzy Sirks geeft een update over de vacatures van teamleider Onderwijsbureau en Icto 

coördinator.  

 

Actiepunten: 

 Onderwerp 

1. Blokonderwijs intensief: check bij OLC en studenten (via evaluaties) 

2. Datum vaststellen OER 

3.   

4. Programmering honours nagaan 

5.   

 


