
Agenda voorvergadering FR 10-12-2021, 15:00-17:00, MS Teams 

Present: Myrthe Sassen (until 17:00), Marie Kolbenstetter, Wicher Verhage, Daily Put  

Afwezig: Arjan Louwen, Alexia Buurman 

Notule: Daily Put 

Vaststellen van de agenda 

De vergadering werd geopend en de agenda werd vastgesteld. 

Aankondigingen en updates over introducties in FR 

Communicatie portfolio 

Put bevestigt dat het e-mailadres werkt en dat het Instagram account binnenkort wordt gelanceerd. 

Niels Laurens verlaat de FB, de tijdlijn is echter nog niet bekend. 

Goedkeuring notulen 12-11-2021 

Iedereen is voor, de notulen wordt goedgekeurd. 

 

Discussie resultaat FB/FR meeting 

Kolbenstetter vertelt over de bijeenkomst. Enige discussie over de werkwijze FR/FB. Sassen gaat 
komend weekend onderzoeken of er specifieke regelgeving is, en zo ja welke. 

Voorbereiding vergadering met de FB 

FR heeft vrijdagavond geen bijlagen voor de FR/FB-vergadering ontvangen en is dus niet in staat om 
diepgaand te bespreken. 

Wel ontstaat er een gesprek over de personeelsmonitor. De discussie blijkt vruchteloos omdat de 
benodigde documenten ontbreken. Er werd overeenstemming bereikt over het belang van het zien 
van de daadwerkelijke resultaten van het onderzoek. Kolbenstetter stelt het idee voor om een memo 
over de personeelsmonitor te schrijven in combinatie met mentale gezondheid. 

Jaarplan discussie: 

Green office 

De meeste plannen werden geannuleerd of verplaatst. Er wordt een mail gestuurd naar het green 
office om te kijken of zij kunnen helpen bij het schrijven van een memo over de duurzaamheid van de 
faculteit. Sassen adviseerde om een concreet plan te maken alvorens ze te mailen. Kolbenstetter 
raadt aan om de notulen van vorig jaar door te lezen om te zien over uitgevoerde plannen. 

UR ‘buddies’ 

De FR zal in januari een bijeenkomst hebben met hun UR ‘buddies’ over de camera's en het SA-
project. Begin januari wordt contact opgenomen. 

 

 

 

Mentale gezondheid bij PhDs en Post-Docs 



Op dit moment is er geen systeem voor PhD's die een burn-out hebben waardoor sommige mensen 
verlenging krijgen en anderen niet. Dit gebrek is zowel in het universitaire beleid als op nationaal 
niveau aanwezig. De FR zal een memo opstellen over hoe dit het beste kan worden aangepakt. 

Diversity office 

Met het vertrek van Buurman uit de FR staan enkele portefeuilles leeg. Verhage geeft aan dat hij zich 
wil aansluiten bij het diversiteitsportfolio en komt met enkele ideeën. De FR wil de mogelijkheden 
bespreken om neurodiverse diversiteit te bevorderen. FR wil contact opnemen met een student voor 
advies hierover. 

Reisbeperkingen BA/Ma:  

Studenten mogen helemaal niet naar oranje of rode landen. Dit is een probleem voor Zuid-
Amerikaanse opgravingen aangezien 1/3 hierdoor niet mogelijk is. Veel dure Leidse projecten kunnen 
vanwege dit beleid geen Leidse studenten aannemen. Met de achterstand van de BA2- en BA3-
studenten zou het goed zijn om hierover in gesprek te gaan en te kijken naar mogelijkheden. 

Camera uitleg in FR/FB vergadering 

FR had het over de camera's, maar loopt vooruit op de uitleg op de FB/FR-bijeenkomst. Verhage 
neemt het voortouw bij het stellen van de vragen tijdens het overleg. 

Kosten voor Nederlands cursussen 

In het FR werden vragen gesteld over de kosten van cursussen Nederlands voor universitaire 
studenten. Het LUS-rapport van vorig jaar zei dat er al veel gratis basiscursussen zijn, maar dat 
studenten ze niet kunnen vinden. De FR erkent dat het niet zozeer een actiepunt is aangezien er geen 
duidelijke verantwoordelijkheid van de universiteit is hiervoor. 

Rondvraag 

Geen verdere vragen 

Sluiting 

Kolbenstetter sluit de vergadering om 17:13 

 



 

Agenda voorvergadering FR 10-12-2021, 15:00-17:00, MS Teams 

Present: Myrthe Sassen (until 17:00), Marie Kolbenstetter, Wicher Verhage, Daily Put  

Absent: Arjan Louwen, Alexia Buurman 

Minutes: Daily Put 

Setting the agenda 

The meeting was opened, and the agenda was set. 

Announcements & updates on FR introductions 

Communication 

The Secretary confirms that the email address is working, and the Instagram will be launched soon.  

Niels Laurens is leaving the FB; however, the timeline is unknown as of yet.  

 

Minutes of meeting 12-11-2021 

All approve 

 

Discussion outcome FB/FR meeting 

Kolbenstetter recaps about the meeting. Some discussion about the ‘werkwijze FR/FB’. Sassen will 
investigate whether there are specific regulations, and if so, what they are, over the weekend.  

 

Preparation meeting with the Board  

FR did not receive any attachments for the FR/FB meeting by Friday evening. Thus, were not able to 
discuss in-depth.  

The FR engages in a discussion about the personeelsmonitor. The discussion turns out fruitless since 
the required documents are missing. Consensus was reached about the importance of seeing the 
actual results of the survey. Kolbenstetter proposes the idea of writing a memo on the 
personeelsmonitor in combination with mental health. 

 

Yearplan discussion: 

Green office 

Most of the plans got cancelled or moved. An email to the green office will be conducted to see 
whether they can help to write a memo about the sustainability of the faculty. Sassen advised to 
make a concrete plan before emailing them. Kolbenstetter advises to read through the memos of last 
year to see about their conducted plans.  

 

UR ‘buddies’ 



Th FR will have a meeting in January with their UR buddies about the cameras and SA-project. They 
will get in contact in early January. 

Mental health and PhDs/Post-Docs 

Currently there is no system in place for PhD’s that suffer from a burnout which resulted in some 
people getting an extension and others not. This lack is present in the university policy as well as on 
national level. The FR will conduct a memo on how to approach this the best way. 

Diversity office 

With the departure of Buurman from the FR, some portfolios are vacant. Verhage mentions that he 
wants to join the diversity portfolio and comes up with some ideas. The FR wants to discuss the 
possibilities on promoting neurodiverse inclusivity. FR wants to contact a student for some advice 
regarding this. 

Travel restrictions BA/Ma:  

Students are not allowed to go to orange or red countries at all. This is a problem for south American 
excavations since 1/3 is not a possibility because of this. Lots of expensive Leiden projects cannot 
take any Leiden students due to this policy. With the backlog of the BA2 and BA3 students it would 
be good to discuss this issue and look for possibilities.  

Camera person in FR/FB meeting:  

FR talked about the cameras, however, is more anticipating the explanation at the FB/FR meeting. 
Verhage will take the lead in asking the questions composed by the FR. 

Prices for Dutch courses: 

In the FR questions were raised about the costs for Dutch courses for university students. LUS report 
last year said that there is already a lot of free basic courses, however students cannot find them. 
The FR acknowledges that It’s not so much an action point since there is not a clear responsibility by 
the university for this.  

Rondvraag 

No more questions 

Closing 

Kolbenstetter closes the meeting at 17:13 


