
Notulen voorvergadering FR 14-04-2020, 13:00-15:00, MS Teams 

Aanwezig: Jan Dekker, Eric Dullaart, Joris Geboers, Tymon de Haas, Kiki Koppers, Erik Kroon 

Verslag: Kiki Koppers 

 

Vaststellen agenda en notulen 11 maart 2020 
De agenda is vastgesteld en notulen worden via de e-mail vastgesteld.  
 
Update huidige situatie 
Overleg UR en (vice)voorzitters FR’s 
De voorzitters en vicevoorzitters van alle FR’s hebben een overleg gehad met de UR. Daar is hen 
verteld dat het belangrijk is er vanaf heden voor te zorgen dat dat de stem van de 
medezeggenschap klinkt en de normale processen weer worden opgepakt. Uit dit overleg is 
voortgekomen dat er in de toekomst twee keer per jaar zulke interfacultaire overleggen plaats 
zullen vinden. Daarnaast was het nuttig te zien dat de medezeggenschap bij verschillende 
faculteiten tegen dezelfde problemen aanlopen. Tot slot zijn er op bepaalde faculteiten 
protocollen die sturen hoe faculteitsraden omgaan met leden die internationaal zijn, deze zullen 
doorgestuurd worden naar ons (Inventarisatie Tweetaligheid Faculteitsraden). 
 
Fieldschool 
De Fieldschool van de eerstejaars bachelorstudenten is officieel verplaatst naar semester 1 van 
het academisch jaar 2020-2021. Hoe dit vorm krijgt en hoe de teaching assistants nu deze leemte 
opvullen in hun studie, is nog onbekend.  
 
FR studentleden verkiezingen 
Kiki Koppers communiceert de promo hiervoor met Marten Jesse (FB en E-mail) en Jan/Joris 
voor de Instagram en WhatsApp. 
 
Oppakken routine 
Jan Kolen gaat Tymon de Haas bijpraten en de overlegvergadering voorbereiden. 
Dit bijpraten zal vrijdags plaatsvinden en eventuele andere faculteitsraad leden zijn welkom om 
hierbij aanwezig te zijn.  
 
PhD-meeting 
Er is een vergadering geweest tussen de PhD’s en Joanne Mol (onderwijscoördinator) met Bleda 
Düring (FB portefeuille onderwijs) waarbij Marten Jesse Pot moderator was. De PhD’s zijn 
tevreden met de meeting. Zij vinden het wel jammer dat er nog veel onduidelijkheid is, met name 
betreft dit de toegang tot de laboratoria. Er is een volgende vergadering gepland.  
 



Jan Dekker geeft aan dat er bij studenten ook onduidelijkheid is, zoals over wanneer de deadline 
van de scriptie is.  
 
Kwaliteitsafspraken (Bijlage 1 overzicht docs Kwaliteitsafspraken & Kwaliteitsafspraken 
overzicht) 
Binnen de FR is er verwarring over de invulling van de Kwaliteitsafspraken en ziet daar graag 
helderheid in. Jan Dekker heeft hier een overzicht van gemaakt en dit zal besproken worden met 
het FB en OLC. 

 
Punten voor de Overlegvergadering 21 april 2020  
Ingezonden stuk: RvO (zie bestand: Bijlage 5 - Reglement van Orde van de Faculteitsraad van 
de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden (maart 2020)) 
Is overlegd door Jan Dekker en Erik Kroon met Janneke Mulders en ingezonden. 
Moet gecoördineerd  worden met het Faculteitsreglement, zoals wat onderzoeksleiders zijn en 
hoe de Leiden Labs worden ingericht.  
 
Strategisch plan (zie bestand: Bijlage 2 Concept - Strategic Plan Archaeology 2020-2025) 
FdA wil op bepaalde vlakken (leerstoelgroepen) uitbreiden, daarover komt later meer informatie.  
OER 
Het OER zal, hopelijk, spoedig komen. De FR vraagt zich af hoe de doorwerking vanuit de 
‘Coronatijd’ vorm zal krijgen.  
 
Schriftelijke reactie memo m.b.t mate van specialisatie en procedures onderwijs zie bestand: 
Concepttekst memo FR-M2020-01_JD.) 
Een reactie hierop is nog niet gestuurd, het FB eraan herinneren zou geen kwaad kunnen.  
 
Actiepunten 
Tymon de Haas - nagaan wanneer de 3e BFR en Faculteitsreglement onze kant op komen.  

 


