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Verslag Vergadering Faculteitsraad en faculteitsbestuur 22 mei  2019 

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

Schats, Simone Reurings, , Janneke Mulders 

Afwezig met bericht: Rory  Granleese,  Jan Dekker, Thomas van Cruchten, Suzy Sirks, 

 

OPENBAAR DEEL 

- De voorzitter stelt een wijziging in de agenda voor. Het betreft bespreking van het 

rapport van de vertrouwenspersoon. Deze wordt verschoven naar een andere 

vergadering. 

- Notulen vorige vergadering: vastgesteld. 5 

Mededelingen 

 Bleda Düring geeft aan dat in het Onderzoeksberaad kort gesproken is over het 

rapport van de commissie van Rijn. Een van de aanbevelingen is dat er geld 

overgeheveld wordt van brede universiteiten naar  bèta opleidingen. Het College van 

bestuur heeft aangeven aankomend jaar nog niets door te berekenen en dat er een 10 

stevige lobby is ingezet om deze maatregel te wijzigen. Een punt van zorg wat Düring 

deelt is dat in het rapport gesproken wordt over het onderwerp rondom buitenlandse 

studenten.  Het sentiment is dat zij tegen een laag tarief kunnen studenten, en dat 

Nederland daar als samenleving niet veel aan heeft. Onze universiteit moet daar een 

antwoord op hebben, Archeologie in het bijzonder omdat wij een internationaal vak 15 

hebben en ook internationaal bewegen.  

 Jan Kolen geeft aan dat het PBO met het CvB deze week heeft plaatsgevonden. Daarin 

zijn de bestuursafspraken, de uitkomsten personeelsmonitor en de plannen en 

ambities van de faculteit besproken. Op de bestuursafspraken doen we het goed en is 

ook aangegeven dat archeologie de afspraken zelfs wil aanscherpen. Jan Kolen geeft 20 

aan dat het een goed gesprek was. Streven is om het parameterstuk voor eind  juli rond 

te hebben. Daarnaast wil het bestuur in september het concept van het strategisch plan 

klaar hebben liggen, zodat tot de Kerst de tijd genomen kan worden om deze met de 

 

Update onderwijs en onderwijsvernieuwing. 25 

 Jan Kolen geeft aan dat de cijfers positief zijn. Open dag liet een 90 procent 

marktaandeel zien. Bleda During en Jan Kolen willen in gesprek met Groningen, om te 

kijken of er meer gezamenlijk kan. We moeten de Nederlandse archeologie sterk bezet 

houden.  

 Het ontwerp en vullen van de cursussen BA 3 blijft een issue. Daar wordt druk aan 30 

gewerkt. We werken al vanuit de gedachte van het verdelingsmodel. Daarmee komen 

alle oude afspraken te vervallen (behalve die juridisch van kracht zijn). Jan Kolen geeft 



2 
 

aan dat voor sommige cursussen mensen worden toegewezen. Als ze niet gehoor 

geven, gaan we starten met dossiervorming. Dat is niet leuk, maar het moet om een 

eerlijke verdeling van onderwijstaken binnen de faculteit te krijgen.  35 

 Ta systeem. Er worden veel vragen over gesteld. Jan Kolen geeft aan dat de organisatie 

strakker kan en dat hij het met de opleidingsdirecteur en het onderwijsbureau zal 

bespreken. 

Parametersmodel 

Jan Kolen licht het voorstel toe. De FR geeft haar aanpassingen aan het stuk door. Ze 40 

geven aan dat bv het lab onderwijs (4 groepen) pittig is. Ook onderdelen als de scripties en 

stagebegeleiding zijn onderwerpen waarvan de Raad graag ziet dat ze benoemd worden, 

ook in uren. Jan Kolen vraagt aan Rachel Schats of zij een voorstel kan doen voor de 

laburen berekening. Hij zegt toe de opmerkingen die gemaakt zijn te verwerken in het 

document. 45 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 


