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Agendapunten van de Faculteitsraad 

Reglement van Orde (zie bestand: Reglement van Orde) 

Jan Dekker en Erik Kroon leggen het meest recente concept voor het Reglement van Orde 

mondeling voor aan de Raad. Tijdens de vergadering zijn de nieuwe toevoegingen en 

discussiepunten in het document besproken, evenals de aanpassingen naar aanleiding van de 

vorige vergadering. Erik Kroon en Jan Dekker streven ernaar de Raad  een schriftelijk concept 

voor te leggen voorafgaand aan de volgende vergadering.  

 

Financiële training 

Tymon de Haas heeft van het bestuur een toelichting op de financiën ontvangen. Dit naar 

aanleiding van het verzoek om voorlichting over de facultaire begroting vanuit de Raad aan 

het Bestuur. In overleg met het Bestuur wordt er een trainingssessie over de financiën 

ingeroosterd. 

 

Jaarevaluaties 

Jan Dekker, Joris Geboers en Kiki Koppers berichten over hun onderzoek naar jaarevaluaties 

voor studenten. Zij hebben een aantal thema’s voor de jaarevaluatie vastgesteld en hebben 

hierover overlegd met Mw. Wegman van het SAZ (Senior Beleidsadviseur Onderwijs) en het 

NSE. Zij benadrukken dat het cruciaal is te voorkomen dat de hoeveelheid evaluaties niet ten 

koste gaat van de kwaliteit van de evaluaties en bekijken verder of de gewenste informatie 

niet ook uit andere evaluaties kan worden onttrokken. 

 

Femke Tomas, die niet bij deze vergadering aanwezig is, heeft voorgesteld dit punt over te 

dragen aan de OLC, die hier instemmingsrecht over heeft. Jan Dekker heeft het hier met de 

OLC over gehad en heeft afgesproken dat wij dit zullen overdragen aan hen, nadat wij het 

hebben uitgewerkt. 

  

Communicatieplan 

Joris Geboers, Erik Kroon en Kiki Koppers leggen de Raad de voortgang met betrekking tot 

het communicatieplan. Het communicatieplan dient een concreet overzicht te bieden van de 

doelgroepen en communicatiemiddelen, alsmede richtlijnen voor de boodschappen, die de 

Faculteitsraad kan inzetten om zijn achterban te bereiken en voor te lichten. De Raad 

bespreekt de voorgestelde doelgroepen en communicatiemiddelen. Joris Geboers, Erik Kroon 

en Kiki Koppers verwerken dit commentaar voor een volgend concept dat t.z.t. opnieuw 

voorgelegd zal worden in de Raad. 

 

Masteropleiding 

Jan Dekker brengt opnieuw naar voren dat de communicatie naar Masterstudenten mist vanuit  

de Faculteit der Archeologie en processen beter georganiseerd moeten worden. Zoals 



veranderingen aanbrengen in de Studiegids, die niet worden gecommuniceerd naar de 

studenten. Het is onduidelijk of deze op die manier doorgevoerd hadden mogen worden.  

 

Doornemen stukken Bestuursvergadering Verslag vorige bijeenkomst (zie notulen 

overlegvergadering 17 oktober 2019) 

De Raad buigt zich over de notulen van de vorige vergadering met het bestuur. Er wordt 

geconstateerd dat er enkele onduidelijkheden en vragen zijn. De voorzitter zal deze 

communiceren naar het Bestuur.  

 

Onderwijsvisitatie 

De terugkoppeling van de onderwijsvisitatie was erg positief volgens Jan Kolen.  

 

Rechtspositie ambtenaren 

Hier kan nog niets over gezegd worden tijdens deze vergadering. 

 

Update activiteiten FR-leden 

Algemeen  

Er heeft een kenningsmakingsgesprek plaatsgevonden met de contactpersoon voor de 

Faculteitsraad uit de Universiteitsraad - Madhur Dhupal. Daarin is gevraagd naar het 

standpunt van de UR over de oproep van WO in Actie om Facultaire begrotingen te 

boycotten. Tevens is er geïnformeerd naar de mogelijkheid een concept voor het Reglement 

van Orde te laten reviewen door de UR. 

 

Tymon de Haas 

De voorzitter is in overleg geweest met Femke Tomas over de afstemming van 

besluitvormingscycli tussen de verschillende organen van de Faculteit en in hoeverre de 

Faculteitsraad hier een bijdrage in kan leveren. 

 

Tymon de Haas heeft in overleg met de Raad zijn steun uitgesproken voor een memo vanuit 

de Examencommissie die eerder deze maand binnenkwam. Deze memo communiceert de 

zorgen van de Faculteitsraad, Opleidingscommissie en Examencommissie over het ontbreken 

van examinatoren voor een vak uit de Honours track en het BA3 vak research design. 

 

Erik Kroon 

Erik Kroon deelt mede dat hij een verzoek binnen heeft gekregen om te kijken naar de 

ondersteuning van self-funded PhDs aan de Faculteit. 

 

Rondvraag 

Tijdens de vorige vergadering droeg Erik Kroon aan dat er kritische geluiden waren over de 

aansluiting van de BA op de MA, met name op het gebied van theoretische kennis en 

schrijfvaardigheid. Met betrekking tot dit punt, stelt de Raad vast dat het zaak is de resultaten 

van de nieuwe BA3-vakken af te wachten. Verder overweegt de Raad dit punt over te dragen 

aan de Opleidingscommissie. 



Erik Kroon stelt voor om vaker met de Faculteitsraad bijeen te komen, ten einde meer tijd 

beschikbaar te hebben voor interne overlegpunten. De Raad is hiermee in principe akkoord, 

maar is deels gebonden aan de beschikbaarheid van haar leden. 


