Notulen voorvergadering FR 27-05-2020, 14:00-16:00, MS Teams
Aanwezig: Jan Dekker, Joris Geboers, Tymon de Haas, Kiki Koppers, Erik Kroon
Afwezig: Eric Dullaart
Verslag: Kiki Koppers
Vaststellen agenda en eerdere notulen
Alle voorgaande openbare notulen zijn vastgesteld en worden naar Marten Jesse gestuurd
voor publicatie op de website. De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen stukken
Stavaza Applied Archaeology (bijlage 1 Memo stavaza Applied Arch 20200519)
De opleiding zal in 2022 starten onder het credo van de huidige master Applied Archaeology.
Het toegestuurde document bevat de huidige stand van zaken. De FR heeft een aantal vragen
die vooruitlopen op \de concrete invulling van het programma - waar momenteel aan gewerkt
wordt. De VZ zal een aantal punten aan Femke Tomas voorleggen.
Faculteitsreglement (bijlage 2 Overzicht besproken wijzigingen FdA reglementen)
Erik Kroon en Jan Dekker hebben met de Decaan gesproken om meer toelichting te vragen op
een aantal van de voorgestelde wijzigingen in het reglement van de FdA. Naar aanleiding van
het gesprek heeft het Bestuur besloten een deel van de wijzigingen uit te stellen tot nadere
reflectie heeft kunnen plaatsvinden en een aantal lopende dossiers afgerond zijn. Daarnaast
zijn er een aantal voorgestelde wijzigingen waarover het Bestuur en de FR later in overleg
zullen treden; en tot slot een aantal kleine, voorgestelde wijzigingen die het FB na nader
overleg zal implementeren.
In voorbereiding op toekomstig overleg met het FB over een aantal van de voorgestelde
wijzigingen, zullen Erik Kroon en Jan Dekker een overzicht maken van punten waarop
onderzoek bij de achterban gewenst is. De FR zal dit overzicht in samenspraak met het FB
goedkeuren alvorens het onderzoek wordt uitgevoerd.
Reglement van Orde (bijlage 3 Voorstel voor aanpassingen aan het Rvo)
Jan Kolen (FB) heeft de FR verzocht te kijken naar het opnemen van de informele
vergaderingen in het RvO; Erik Kroon heeft in bijlage 3 drie opties opgenomen voor deze
opname.
Na overleg concludeert de FR dat een globale inkadering van het informele overleg optimaal
is. Deze inkadering moet duidelijk maken dat informele informatievoorziening geen
vervanging mag zijn voor de formele informatievoorziening, advisering of besluitvorming.
Deze consensus zal worden opgenomen in een nieuw lid van artikel 3 over vergadervormen.
Kwaliteitsafspraken (bijlage 4 SMART Kwaliteitsafspraken concept vs)
Deze bijlage is door Femke Tomas aangedragen naar aanleiding van overleg met
verscheidene partijen, waaronder de FR (Tymon de Haas) en OLC (Quentin Bourgeois).
Femke Tomas heeft de FR verzocht te reflecteren op de voorgestelde prioritisering en
invulling van de kwaliteitsafspraken.

De FR besluit niet over te gaan tot een prioritisering van de voorstellen, omdat de inhoud van
de voorgestelde plannen in de ogen van de FR nog meer verduidelijking behoeft. Daarnaast
verlangt de FR ook meer informatie over de effectiviteit van de vorige bestedingen, alvorens
de voorstellen voor toekomstige bestedingen te evalueren.
Voorbereiding overlegvergadering
Notulen (bijlage 5 Concept verslag Faculteitsraad 22 april 2020)
De FR heeft een paar opmerkingen die Tymon de Haas zal doorgeven.
Te agenderen voor de zomer
Er zijn een aantal punten waarover vergaderd moet worden voor het einde van dit academisch
jaar:
- Update financiën
- Kwaliteitsafspraken
- Personeelsmonitor
- OERen
- Strategisch Plan
- Profiel opvolging Jacqueline
- Leerstoelenplan
- Reactie memo MA-specialisatie
- BFR
- Roadmap
- Flowchart studentenrouting
- Punctualiteit E-Studiegids en curriculumwijzigingen
Verkiezingen / continuïteit raad
Op het moment heeft de FR op sociale media en WhatsApp, dus onafhankelijk van de
kandidaten, berichtjes gestuurd/geplaatst. De FR wil in de toekomst ervoor zorgen dat zij een
prominentere rol speelt in het bereiken van de achterban voor de verkiezingen en mogelijke
kandidaten meer enthousiasmeert. De precieze vormgeving daarvan is nog onbekend.
Ook wil zij bekijken wat de mogelijkheden zijn tot internationalisering van de FR, in verband
met het internationale karakter van de faculteit.
Actiepunten
Voor volgende vergadering (allen): het bestand ‘2020 concept rapport medezeggenschap UL’
doornemen (door Tymon doorgestuurd op 13 mei)
Voor de volgende vergadering (Erik Kroon): nieuw voorstel voor het opnemen van informeel
overleg in het Reglement van Orde aan de hand van de bovengenoemde consensus.
Voor de volgend evergadering (Jan Dekker): contact met de assessor (Rory Granleese) over
de voortgang van de flowchart studentenrouting.
Voor de volgende vergadering (Erik Kroon en Jan Dekker): aanleveren overzicht van
wijzigingen in de reglementen van de FR waarop onderzoek bij de achterban wenselijk is.

