Notulen voorvergadering FR 25/11/2020, 9:00 – 11:00, Teams
Aanwezig: Tymon de Haas, Eric Dullaart, Eric Kroon, Yvonne Janssen, Simone Reurings, Olivia
Cashmere
Afwezig: (geen)
Verslag: Simone Reurings

Agenda en mededelingen
De agenda is goedgekeurd. Er zijn een aantal mededelingen over lopende processen. Het FB is
stappen aan het ondernemen naar aanleiding van de FR memo over werkdruk door digitaal
onderwijs. Daarnaast verwerkt het Onderwijsbureau de commentaren van de FR op de SMART-goals
en de Kwaliteitsafspraken. Tot slot is het digitale archief bijgewerkt met onder andere een overzicht
van de memo’s en besluiten in 2020.
Notulen vergadering 26-10-2020
De notulen van de voorvergadering op 16 oktober 2020 zijn aangenomen en zullen gepubliceerd
worden.
Communicatie
Er zijn vijf activiteiten uitgevoerd in het kader van communicatie aan de facultaire gemeenschap. Ten
eerste is er een voorlichtingstekst over de FR geschreven voor de website van de GS. Ten tweede zal
er een introductie over de FR gegeven worden op een aankomend evenement voor PhDs dat wordt
georganiseerd door de GS. Ten derde zal de FR contact zoeken met het net opgerichte netwerk voor
PostDocs aan de FdA. Daarnaast wil de FR verder aandacht schenken aan het invoegen van
Engelstalige samenvattingen in bestuurlijke documenten op de FdA. Tot slot, zal de FR een online
open spreekuur voor staf en studenten organiseren in de tweede week van januari. Informatie over
dit open spreekuur zal gedeeld worden via de facultaire nieuwsbrief en sociale media.
LUGO / Duurzaamheidsbeleid
De raadsleden met bedrijfsvoering in de portefeuille hebben gebrainstormd over suggesties voor
verduurzaming van de Faculteit. Zij zullen een document met alle voorstellen schrijven. Daarnaast
zullen ze een door LUGO en de UR georganiseerde conferentie over dit onderwerp bijwonen.
Studentenwelzijn
De studentgeleding van de FR heeft overlegd met de assessor en de studentgeleding van de OLC
over het voornemen van de FR een enquête over studie-ervaring tijdens de corona-pandemie te
doen uitgaan naar studenten. Tijdens het overleg werden zorgen geuit over enquête-moeheid onder
studenten en eventuele overlappende verantwoordelijkheden van de OLC en de FR. Daarnaast zou
een deel van de informatie mogelijk onttrokken kunnen worden aan bestaande enquêtes.
De FR beargumenteerd echter dat deze enquêtes vaak voor de corona-crisis zijn afgenomen en
actuele informatie over werkdruk en het welzijn onder studenten cruciaal is om problemen aan te
pakken die gesignaleerd worden in landelijke enquêtes. De FR zal wederom contact opnemen met
de OLC en de Assessor over het voorstel een enquête uit te zetten.
Voorbereiding FB-vergadering
De FR merkt op dat er nog een aantal cruciale documenten voor de aankomende vergadering
ontbreken ten opzichte van de jaaragenda. Het betreft het leerstoelplan, het nieuwe facultaire
reglement en de documenten over de materiële budgetten. De FR zal deze zaken bij het FB
aanstippen. Daarnaast zal de voorzitter van de FR bij de UR vragen om een update over de eerdere
memo met betrekking tot steun aan jonge onderzoekers in verband met de corona-crisis.

Onderwijsprocessen
De FR is tevreden over de concept planning van de onderwijsprocessen. Er zijn twee
aandachtspunten: 1) het doorzetten van deze plannen over meerdere jaren, en 2) het tijdspad voor
het onderwijsjaarverslag. Het voornoemde tijdspad voorziet, naar inzien van de FR, niet in genoeg
tijd voor de gang langs de gremia.
Jaarverslag
De FR verdaagt overleg over het concept onderwijsjaarverslag omdat dit verslag kort van tevoren
aan de FR is gestuurd en de FR het verslag nog niet heeft kunnen doornemen. De FR neemt zich voor
eventuele vragen op een later moment te verzamelen en na de bestuursvergadering een besluit te
nemen over het concept.
Personeelsmonitor
De FR constateert aan de hand van het managementrapport over de personeelsmonitor dat er
sprake is van een stijgende lijn. De FR formuleert een aantal aandachtspunten aan de hand van
rapport. Deze aandachtspunten zijn onder andere de werkdruk, de verschillen tussen
departementen en de situatie van externe promovendi. De FR zal met het FB overleggen over de
vervolgacties.
Rondvraag
De FR heeft zal het FB vragen een introductiebijeenkomst over de FR te organiseren bij de
eerstvolgende departementsvergadering van het departement Heritage and Society. Daarnaast zal
de FR vragen om inzage in de conceptrichtlijn over auteurschap die momenteel in de Facultaire
gemeenschap besproken worden.
Rondvraag
Simone Reurings deelt mee dat de studentgeleding in de UR aandacht wil schenken aan
studievertraging onder studenten nu practica en stages langdurig belemmerd zijn door de coronacrisis. De studentleden van de FR zullen in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de UR over de
stand van zaken op de Faculteit der Archeologie.
Erik Kroon suggereert een kennismakingsgesprek te organiseren met de UR-buddies van de FR.
Tymon zal dit gesprek organiseren

Actiepunten
Publicatie notulen 16/10/2020
Introductie FR bij GS-evenement
Contact met netwerk PostDocs
Schrijven green paper duurzaamheid
Opzetten digitaal spreekuur FR

Overleg met OLC en Assessor over enquête studenten
Organiseren kennismakingsgesprek UR-buddy

Erik Kroon
Erik Kroon
Erik Kroon
Eric Dullaart, Yvonne Janssen
Eric Dullaart (technisch), Erik
Kroon (aankondigingen),
aanwezigheid (allen).
Tymon de Haas
Tymon de Haas

Summary
Steps have been taken in relation to the memo about teaching workload, as well as the feedback on
drafts for the smartgoals and KA. Furthermore, the digital archive has been updated. The FR is
planning several outreach activities for PhDs, PostDocs, and the Faculty Community.

The FR is drafting a document on sustainability policy at the FdA. The student members of the
council have discussed possibilities for a survey on student well-being and workload with the
assessor and student members of the OLC. The FR will continue to discuss such a survey as recent
information on this topic is crucial for policy.
Several documents have been submitted in preparation for the meeting with the FB, but others are
lacking. The FR is positive about the concept planning of the education processes. A decision on the
annual education report is postponed. With regard to the personel monitor, the Faculty council
acknowledges substantial improvements relative to the previous personel monitor, and prepares to
discuss some of the issues highlighted in the survey with the Board.
Lastly, the UR has contacted the FR for information about study delays due to lack of fieldwork
during the Corona-Pandemic. Further meetings on this topic with the UR are pending.

