
Notulen voorvergadering FR 31-8-2020, 12:00-13:00, MS Teams     

 

Aanwezigen: Jan Dekker, Eric Dullaart, Tymon de Haas, Kiki Koppers, Erik Kroon, Olivia Cashmere 

(toehoorder).  

 

Afwezig met bericht: Joris Geboers  

 

Notulen: Tymon de Haas 

 

Opening 

Deze spoedzitting is bijeengeroepen teneinde de goedkeuringsprocedures van het OER, de facultaire 

begroting, en de bestedingen van de kwaliteitsmiddelen af te ronden. 

 

OER 2020/21 

De FR heeft vorige week de goedkeuringsprocedure van het OER 2020/2021 uitgesteld omdat 

verscheidene bijlagen van het OER en meer dan 20 vakomschrijvingen in de e-studiegids ontbraken in 

het concept. Vandaag heeft de FR deze documenten en vakomschrijvingen alsnog ontvangen, met 

uitzondering van één vakomschrijving: het onderwijsbureau heeft aangegeven dat het 

desbetreffende vak is komen te vervallen.  

Een stemming over het concept-OER volgt. Alle vijf zittende leden zijn vóór het goedkeuren van het 

voorliggende concept. De FR zal echter in zijn goedkeuringsbrief aan het faculteitsbestuur aanstippen 

dat deze spoedprocedure hoogst onwenselijk is voor zowel de studenten, als de medezeggenschap. 

De FR zal daarom eveneens aandringen bij het faculteitsbestuur op een verbeterde procedure voor 

de totstandkoming van het OER in 2020/2021. 

 

Facultaire begroting en besteding kwaliteitsmiddelen 

Het faculteitsbestuur heeft twee aanpassingen gedaan in de relevante documenten naar aanleiding 

van verzoeken vanuit de FR tijdens de overlegvergadering op vrijdag 28 augustus. Ten eerste is er 

een gereviseerd voorstel voor de besteding van de kwaliteitsmiddelen opgenomen in de begroting. 

Ten tweede heeft het faculteitsbestuur de FR zelfevaluaties toegestuurd van de stafleden die zijn 

aangesteld met het geld uit de kwaliteitsmiddelen. De FR had begin 2020 om evaluaties verzocht 

teneinde de effectiviteit van deze bestedingen te evalueren.  

De zelfevaluaties blijken echter niet naar alle raadsleden te zijn gestuurd. Daarnaast geven de 

voorgelegde evaluaties onvoldoende informatie om te concluderen of de bestedingen inderdaad een 

impuls voor de kwaliteit van het onderwijs hebben bewerkstelligd. De bestedingen richtten zich op 

ICTO en onderwijs in schrijfvaardigheid. De vraag is echter of ICTO niet tot de kerntaken van de 

Faculteit gerekend dient te worden. Daarnaast blijkt uit de zelfevaluaties dat de inzet op 

schrijfvaardigheid af is genomen: activiteiten in het kader van het Writing Lab en training van 

schrijfvaardigheid in Past and Future zijn afgebouwd aldus de zelfevaluaties. 

Vanwege de bovengenoemde argumenten bestaat er enige verdeeldheid binnen de faculteitsraad 

over goedkeuring van de bestedingen van de kwaliteitsmiddelen. Is het mogelijk de facultaire 

begroting los van de kwaliteitsafspraken goed te keuren? Na enige discussie besluit de FR de 

facultaire begroting en besteding van de kwaliteitsmiddelen in aparte stemrondes te behandelen.  

De eerste stemronde betreft goedkeuring van de facultaire begroting. De voorgelegde moties zijn: 1) 

goedkeuring van de begroting, en 2) afkeuring van de begroting. Tijdens de stemming wordt de 

eerste motie unaniem aangenomen. De FR zal dit besluit naar het faculteitsbestuur communiceren. 

De tweede stemronde betreft de besteding van de kwaliteitsmiddelen. Twee moties worden ter 

stemming voorgelegd: 1) goedkeuring met dringend verzoek tot evaluatie in 2020/2021, en 2) 



afkeuring. Motie 1 wordt met drie stemmen aangenomen, motie 2 krijgt één stem, en één raadslid 

stemt blanco. Gezien de controverse en het feit dat de raad niet tot een consensus kan komen, 

besluit de raad een stemverklaring van het raadslid dat tegen stemde op te nemen bij het 

goedkeuringsbesluit. 

 

Rondvraag 

 

Jan Dekker geeft aan een aantal reflecties op het plan voor de Unit Applied Archaeology over te 

willen dragen aan de raad, gezien hij per 1 september 2020 aftreedt als raadslid. Erik Kroon zal deze 

reflecties met hem doorspreken en daarna overdragen aan de faculteitsraad. 

 

Kiki Koppers geeft aan enige zorgen te hebben over de volledigheid van het archief van de raad. 

Mogelijk staan niet alle notulen van het afgelopen academische jaar op de J-schijf en de website. Zij 

zal alle documenten naar Tymon de Haas sturen, die zorg zal dragen dat alle documenten correct 

worden opgenomen.   

 

English summary 

This emergency meeting of the Faculty Council is aimed at completing the approval procedures of the 

Faculty budget, the expenditures of the kwaliteitsmiddelen, and the OER 2020/2021. 

The FR postponed approval of the OER at previous meetings as several documents and more than 20 

course descriptions were lacking. These shortcomings have been amended now. The Faculty council 

unanimously approves the concept OER in a vote. However, the council will stress the need to 

improve the administrative cycle for the OER in particular, as the procedure this year was to the 

detriment of students and medezeggenschap. 

With regard to the faculty budget, the FR had previously requested evaluations for the KA 

expenditures and revisions for these expenditures in the faculty budget. The faculty board has 

provided the requested revisions and evaluations. However, the evaluations prove insufficient to 

determine whether the expenditures of the kwaliteitsmiddelen resulted in a structural improvement 

of the quality of education at the faculty. As a result, there is some controversy within the council 

with regard to the question whether renewed approval of these expenditures is the right way 

forward. Separate votes are held on the faculty budget and the KA expenditures. The council 

unanimously approves of the faculty budget. However, only a narrow majority favours approval of 

the KA expenditures if evaluations will be held in 2020/2021: Three council members vote in favour 

of this proposition, one council member opposes approval of the KA expenditures, and one council 

member casts a blanc vote. Therefore, the council approves the KA expenditures, but decides to 

append a dissent to the formal approval of the KA expenditures.  

Lastly, Jan Dekker and Kiki Koppers indicate they wish to transfer various documents to the Council 

as they will no longer be active members from September 1st onward.   

 


