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Vaststellen agenda en notulen 4/2/2020 (zie notulen Voorvergadering 4 februari 2020)
Alle notulen zijn vastgesteld.
Update MA Applied Archaeology (Femke Tomas en Richard Jansen) (zie bestand: Memo
stavaza Applied Arch 202000304)
De memo is doorgesproken en toegelicht onder leiding van Femke Tomas en Richard Jansen,
waarop de FR hen vragen stelde over onduidelijkheden.
Hieruit is duidelijk gebleken dat er een strak tijdsbestek is; als de master in september 2022
open is voor studenten, zou in juli 2021 alles omtrent de master voltooid moeten zijn. In
wezen betekent dit dat de hele master al in kaart gebracht moet zijn in 2020.
Als dat lukt betekent dat dat de Universiteit Leiden en Hogeschool Saxion een uniek traject op
mastergebied hebben.
Op het moment is nog weinig concreet besloten over de master, behalve dat die wordt
georganiseerd door de Universiteit Leiden en de Saxion Hogeschool te Deventer. Wel zijn er
al projectgroepen bezig met het voorbereiden van het programma dat door de stuurgroep zal
worden vastgesteld. Voor de Universiteit Leiden is het van belang dat de diverse groep
studenten in de applied archaeology ook divers blijft. Daarnaast is besloten dat er op beide
locaties wordt lesgegeven en dat de bezetting van de staf, zoals die nu is, voldoende zou
moeten zijn om de master te dragen.
Kader toelating master (Femke Tomas) (zie bestand: Notitie masterkader)
Femke Tomas heeft de notitie toegelicht en achtergrondinformatie gegeven over de
verandering van het masterkader en OER. In 2018 is er vanuit de overheid besloten dat
toelatingseisen voor het masteronderwijs meer gelijk zou moeten zijn, vanuit het kader
gelijkheid bevorderen in het hoger onderwijs. Dit betekent dat de toelating van studenten in
de verschillende profielen in de (R)Ma niet verbonden zou mogen zijn aan specifieke eisen
(bijvoorbeeld minimaal een 7 voor een specialisatievak voor sciences, en niet een dergelijke
voorwaarde voor world Archaeology), maar algemeen van toepassing is. Femke Tomas heeft
hier, in samenwerking met Corijanne Slappendel - Ma en RMa admissions officer een
voorstel voor gedaan.

De instroomcijfers zijn voldoende, ook voor internationale studenten. Hoe dat zich ontwikkelt
tijdens de werkelijke toelating van de masters is nu nog onbekend. Deze nieuwe
toegangseisen tot de master houden in voor de Leidse Ba archeologiestudenten dat zij een vak
moeten hebben gevolgd dat aansluit bij de master die ze willen volgen. Daarbovenop moet dat
vak met een cijfer 7 zijn afgerond.
Toelichting jaarverslag ExCie en kwaliteitsafspraken (Femke Tomas) (zie bestand:
Bijlage 1 Def jaarverslag examencommissie FdA 2018-2019 en bijlage 2 overzicht
KAmaatregelen FdA (FT) def)
Allereerst heeft Femke Tomas een korte toelichting gegeven bij het jaarverslag van de
Examencommissie. Het belangrijkste punt besproken tijdens de vergadering is dat de ExCom
niet naar behoren heeft kunnen functioneren omdat ze lang onderbemand was. Er zijn
inmiddels leden bij gekomen en de Examencommissie bestaat nu uit: Femke Tomas, Roos
van Oosten, Milco Wansleeben, Peter Akkermans, Mark Driessen.
Door onderbezetting had de Excie geen tijd om haar onderzoekende functie uit te voeren,
hoewel zij wel haar wettelijke taak (het controleren) heeft kunnen uitvoeren. Echter, zijn er
wel klachten geweest over het te laat behandelen van zaken of waarvan de behandeltijd zeer
lang was. Het is tot op heden onduidelijk of er genoeg actie is ondernomen om vergelijkbare
problemen in de toekomst te voorkomen. De onderbezetting van het Onderwijsbureau lijkt
hierin ook een rol te spelen. Bovendien is er ook minder FTE beschikbaar gesteld voor de
leden om aan hun taken voor de ExCom te werken.
De BSA/MOMI-evaluatie wordt verwacht in maart/april en zal besproken worden in het
volgende jaarverslag. Ook zal deze worden gestuurd naar de FR ter kennisgeving.
De ExCom hoopt hiermee te evalueren of de huidige Propedeuse een voldoende selecterende
functie heeft.
De verplichte aanwezigheid bij vollege´s is ter sprake gekomen; omdat de colleges ook
worden opgenomen en online worden gezet is deze wellicht niet meer nodig. Tevens zorgt de
verplichte aanwezigheid ervoor dat het moeilijker wordt voor studenten met een tweede studie
om beide studies te volgen. Tot slot is het eenvoudig te frauderen met handtekeningen, en dus
kan de aanwezigheid bij colleges makkelijk ontlopen worden. Het advies van de
Examencommissie omtrent de verplichte aanwezigheid en de huidige problemen wordt
doorgestuurd naar de FR en EdCom.
Kwaliteitsafspraken
Gebaseerd op het bestand bijlage 2 overzicht KAmaatregelen FdA (FT) def zouden de
Kwaliteitsafspraken opnieuw goedgekeurd moeten worden. Deze tabel wijkt namelijk af van
het oorspronkelijke plan dat was goedgekeurd. Dit punt is doorgeschoven naar een volgende
vergadering.
Reglement van Orde (Jan Dekker en Erik Kroon) (zie bestand: bijlage 3 RvO Fac
Archeologie v4 & FR-B2020-01 Vaststelling Reglement van Orde)
Deze versie is goedgekeurd tijdens deze vergadering; de stemming was 6 voor en 0 tegen.

Een eerder punt van discussie - als een bestuurslid vrijwillig ontslag neemt moet dit van
tevoren gemeld worden aan de FR - is uit het bestand gehaald en zou er in de toekomst als
addendum aan toe kunnen worden gevoegd.
Wat nu nog moet gebeuren is dat er een besluit voorbereid en ondertekend wordt. Vervolgens
zal de secretaris - Kiki Koppers - dit op de website laten plaatsen.
Tot slot zal het Faculteitsreglement worden afgestemd met het RvO.
Ondersteuning FR-secretaris
In verband met de tijd die het kost om de notulen uit te werken en eventuele mindere
deelname van de secretaris tijdens de vergaderingen door het notuleren, biedt het FB de raad
een ondersteunende secretaresse voor notulen. De voorgestelde kandidaat is Ilona de Vries,
die dit werk al eerder heeft gedaan. Het is nog onduidelijk wanneer zij beschikbaar zou zijn
(of haar beschikbaarheid aansluit op de jaarkalender), maar de voorzitter en secretaris zullen
van tevoren een gesprek houden met haar om te kijken naar haar beschikbaarheid en
geschiktheid voor de functie.
Notulen (Bijlage 4 Concept verslag Faculteitsraad 19 februari 2020_FR)
De opmerkingen van Jan Dekker en Erik Kroon erin verwerken - zij sturen deze op naar
Tymon de Haas, die ze zal doorsturen.
Verkiezingen
Aangezien de verkiezingen eraan komen is het belangrijk om een strategie te hebben voor een
campagne en nu alvast te kijken naar de mogelijke kandidaten. De campagne zal
voornamelijk worden geleid door Jan, Joris en Kiki die de taakverdeling onderling zullen
bespreken.
Rondvraag
Communicatieplan
Joris Geboers, Erik Kroon en Kiki Koppers zullen een afspraak maken om bijeen te komen
voor het Communicatieplan.
Jaarverslag
Tymon de Haas en Kiki Koppers zullen bijeenkomen om te werken aan het Jaarverslag.
NSE
Een extra manier om te testen hoe de studenten de studie/vakken ervaren lijkt onnodig/teveel.
Daarom zal dit punt nu worden gelaten.
Panelgesprekken
De voorbereiding van panelgesprekken vordert.

TERRA / Studenten die zich verplicht voelen om taken te vervullen wanneer dat hen wordt
gevraagd
Het gaat hier met name over de manier van communicatie en 'korte lijnen' die naar sommige
studenten worden gehanteerd. Studenten, veelal dezelfde, krijgen namelijk vragen van
stafleden om dingen voor hen te doen, waarop de studenten het moeilijk vinden om het
verzoek te weigeren. Het moment dat studenten dan met het verzoek instemmen is er slechte
communicatie naar hen toe, hoewel een verwachting dat het dan door hen wordt opgelost (als
er iets gevraagd moet het gebeuren en ruimte voor weigeren is er niet).
Het is onduidelijk in hoeverre de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de studenten/staf/FR.
Totdat er blijkt dat er geen verandering plaatsvindt door aansporing van de studenten zal de
FR zich hier buiten houden.
Punten voor de Overlegvergadering 24-3
DV’s/departementen mastertoelating/overleggen binnen departementen - wat is de huidige
situatie en hoe wordt die ondervonden.
De enquête RMa is minder negatief dan verwacht; een minderheid is negatief. Opmerkelijk is
wel dat 50% negatief heeft ingevuld op of je je deel voelt van de gemeenschap - in
tegenstelling tot het vaak aanprijzen van het gemeenschapsgevoel op het FdA.
De OLC stuurt een memo over de resultaten van de enquête. Het oogmerk hiervan is dat het
bestuur bewust wordt van deze situatie omdat werd gedacht dat het gemeenschapsgevoel
positief was. Teven is de werving van masterstudenten slecht - dit punt kan de FR koppelen
aan de OLC memo, hoewel meer achtergrondinformatie voor bestuur dan wel nodig is geacht.
Toelatingscriteria seminars - bij de Archaeological Sciences seminars zijn er bij sommige
seminars te weinig plekken om alle geïnteresseerden toe te laten en staat er een 7.0 om binnen
te komen bij een aansluitende master voor desbetreffende specialisaties. Ook geldt dat er voor
die specialisaties maar één kans is om zo'n aansluitend vak te volgen in de bachelorfase. Zijn
deze toelatingscriteria proportioneel en wat vindt de OLC hiervan?
Actiepunten
Het inplannen van een vergadering met de OLC over de Kwaliteitsafspraken - 8 (middag) of
21 (ochtend) april.
Jan Dekker & Erik Kroon
Afronden besluit instemming RvO FR
Publiceren RvO
Kiki Koppers
Het ondertekende besluit ter goedkeuring van het RvO en het RvO op de website plaatsen
Bestanden op de J-Schijf plaatsen

Kijken naar de opmaak van een standaard curriculum van de FR
Tymon de Haas
Vraagt aan Janneke Mulders of het mogelijk is voor de FR om de cursus Effectief
communiceren te volgen
Jan Dekker en Tymon de Haas
Zoeken de informatie op die hoort bij de Kwaliteitsafspraken; in wezen zorgen zij voor een
compleet archief hiervan
Joris Geboers, Kiki Koppers, Erik Kroon
Werken aan het Communicatieplan

