Notulen voorvergadering FR 26/10/2020, 14:00-16:00, Teams
Aanwezig: Tymon de Haas, Eric Dullaart, Yvonne Janssen, Olivia Cashmere, Erik Kroon
Afwezig: Simone Reurings
Verslag: Erik Kroon

Agenda en notulen
De raad stelt de agenda vast. De notulen van de voorvergadering in oktober worden, met een aantal
kleine wijzigingen, eveneens vastgesteld.
Communicatieplan
De faculteitsraad bespreekt de activiteiten die tot nu toe verricht zijn in het kader van het
communicatieplan. Tymon de Haas heeft introductiepresentaties verzorgd bij de departementen
World Archaeology en Archaeological Sciences; een dergelijke presentatie voor het departement
Archaeological Heritage and Society volgt nog. Daarnaast staat een korte introductievideo in de
steigers en is er een aankondiging van de speerpunten voor 2020/2021 en het jaarverslag 2019/2020
in de facultaire nieuwsbrief verschenen. De introductievideo en de nieuwsbrief zijn ook bruikbaar
om studenten, promovendi en PostDocs te bereiken. Tot slot suggereert Eric Dullaart om een
digitaal open spreekuur voor de FR te organiseren aan het einde van blok 2.
Memo over PhDs en PostDocs in relatie tot de coronacrisis
Erik Kroon heeft in samenwerking met Tymon de Haas een concept memo aan de UR geschreven
waarin verzocht wordt om verdere aandacht voor de problemen van jonge onderzoekers als gevolg
van de coronacrisis. Na een korte bespreking en met de toezegging van enkele aanpassingen, stemt
de faculteitsraad in met het versturen van de memo vanuit de FR. Daarnaast zal de raad de memo
ook agenderen bij het faculteitsbestuur.
UR rapport medezeggenschap
De UR heeft gedurende het collegejaar 2019/2020 een rapport over de stand van zaken in de Leidse
medezeggenschap gepubliceerd waarin aanbevelingen worden gedaan aan de faculteitsraden van de
universiteit. De UR heeft de faculteitsraad nu verzocht om een overzicht van de aanbevelingen
waarmee de faculteitsraad aan de slag is gegaan. De FR stelt een beknopt overzicht op van de
activiteiten met betrekking tot deze aanbevelingen. Specifieke aandachtspunten zijn de belasting in
fte’s van de stafleden, het verbeteren van de mogelijkheden voor internationale stafleden en
studenten om deel te nemen aan de medezeggenschap en tot slot de ambtelijke ondersteuning van
de faculteitsraad.
LUGO duurzaamheidsbeleid
LUGO, het Leiden University Green Office, heeft contact opgenomen met de voorzitter van de
faculteitsraad met het aanbod initiatieven vanuit de faculteitsraad voor verduurzaming van de
faculteit te ondersteunen. Eric Dullaart en Yvonne Janssen zullen een beleidsvoorstel schrijven over
verduurzaming van de faculteit. De faculteitsraad neemt zich voor LUGO in een later stadium uit te
nodigen voor terugkoppeling over dit voorstel.
Werkdruk onderwijs
Tymon de Haas heeft een korte enquête uitgezet onder docenten die onderwijs gaven in het eerste
blok naar aanleiding van geluiden vanuit de facultaire gemeenschap. De vragen in de enquête
hadden betrekking op werkdruk, participatie van studenten en positieve aspecten van digitaal
onderwijs. De antwoorden op deze vragen tonen aan dat er sprake is van een forse toename van de
werkdruk. De terugkoppeling over participatie onder studenten wisselt, maar men is algemeen

positief over de IT-ondersteuning en geeft aan lesmaterialen te hebben ontwikkeld die ook in de
toekomst bruikbaar zullen zijn.
De FR besluit de uitkomsten van de enquête in een samengevatte vorm te doen toekomen aan het
FB, de OD en de OLC in een tussentijds bericht. Daarnaast besluit de faculteitsraad de evaluatie te
herhalen aan het eind van het tweede blok, met ook specifieke aandacht voor het evalueren van de
IT-ondersteuning, op verzoek van Eric Dullaart. Tot slot zullen de studentleden van de FR een
soortgelijke enquête uitzetten onder studenten.
In het verlengde van deze discussie neemt de FR zich voor het faculteitsbestuur terugkoppeling te
bieden over een aantal zaken in het parameters model, waaronder de inschattingen over de
werklast bij deelname aan commissies.
Voorbereiding overlegvergadering
De FR loopt door de agenda van de bestuursvergadering en bereidt de verschillende agendapunten
voor. De raad is tevreden over de hoofdlijnen van de voorgelegde plannen voor de bestedingen van
de Kwaliteitsmiddelen, maar er zijn nog een aantal specifieke vragen voorafgaand aan goedkeuring.
Specifiek, is er vraag naar een nulmeting teneinde de kwaliteit over een jaar te kunnen evalueren.
Daarnaast blijkt uit het document dat de personele inzet op schrijfvaardigheid wordt afgebouwd, en
lijkt het document te suggereren dat een aantal van de doelen voor 2024 reeds behaald zijn. Tot slot
is er een vraag om beter toetsbare SMART goals.
Naast de geagendeerde punten, besluit FR zich te informeren naar het opzetten van een
communicatienetwerk voor PostDocs, de uitslagen van de personeelsmonitor en de plannen voor de
materiële budgetten.
Rondvraag
Erik Kroon heeft een email ontvangen van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) die gericht is aan
de gehele faculteitsraad. De LSVB
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English summary
After approving the agenda for the present meeting and the minutes of the previous meeting, the
Faculty Council discusses the outreach efforts so far. Several introductory presentations have been
held at department meetings, a news item has been published and an introduction video is in the
works. Subsequent efforts should also be aimed at students. A memo to the UR which asks for
further support for PhDs and PostDocs affected by the Covid-19 pandemic is approved and will be
submitted with minor edits. Furthermore, the faculty council has made an overview of it’s activities
towards the recommendations for improving the medezeggenschap by the UR and will report these
activities to the UR. LUGO has contacted the FR offering support and advice on developing policies
for sustainability. The FR will look into these policies. A brief survey among teaching staff who were

active in the first block indicate increases in work pressure, mixed signals on student participation,
but over-all praise for IT facilities and confidence some of the developed materials can be re-used in
the future. The FR will communicate these results to the FB, OLC, and OD. Moreover, similar surveys
will be held after block 2 and among students. Lastly, the upcoming meeting with the board is
prepared, with specific attention for the KA expenditures. The Faculty Council agrees on headlines
with the proposals from the Board, but expresses some concerns about the testability of the goals.

