Notulen voorvergadering FR 6 mei 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 notulen 11-3-2020 / 14-4-2020
De agenda is vastgesteld en de notulen zullen via de e-mail vastgesteld worden.
Update decaan aan voorzitter (resp. Jan Kolen en Tymon de Haas)
Toegang Van Steenis
Ondertussen zijn er een aantal mensen in het gebouw aan het werk (PhDs en enkele vaste
stafleden), deze mensen mogen daar nu werken omdat zij de middelen die op het Van Steenis
zijn het meest nodig hebben. Aan de hand van de reglementen van de overheid en die van het
CvB zullen meer belanghebbenden het gebouw mogen betreden.
Komend academisch jaar, semester 1
Vanochtend is er door de vice-rector magnificus een e-mail gestuurd, waarin de hoofdlijn van
de Universiteit Leiden in staat betreffende de indeling van semester 1 academisch jaar
2020/2021. Hierin staat dat fysiek onderwijs wordt aangeboden waar mogelijk, maar dat er
altijd een online alternatief zal zijn tot en met tenminste februari 2021. Wat dit concreet
inhoudt is nog onbekend en wordt op dit moment besproken.
Dit houdt ook in dat de Fieldschool 1, die eerder verplaatst is naar september 2020, niet
doorgaat. Ook hiervoor wordt een oplossing gezocht. Kiki Koppers geeft aan dat het wel
belangrijk is de studenten hier spoedig van op de hoogte te brengen, omdat eerder bericht was
dat de fieldschool definitief was verplaatst naar september. Stafleden zullen midden mei
nieuws krijgen over hoe - of - zij veldwerk kunnen doen deze zomer.
Periodiek overleg - CvB en FB
Jan Kolen heeft verteld dat het periodieke overleg tussen het CvB en FB positief was. De FdA
presteert goed op het nakomen van de Bestuursafspraken.
Leerstoelenplan
In dit plan zullen er een aantal hervormingen plaatsvinden, maar zal de basis van de huidige
organisatie in onderzoeksgroepen stand blijven. Zo zullen er op termijn minder hoogleraren
komen (van 14 naar 10) en worden sommige posities anders ingevuld.
BSF
De BSF wordt hervormd op een termijn van 1 à 2 jaar. De FR vindt dat een goed besluit,
zodat het personeel rustig hieraan kan wennen en de laatste uitgaven wijselijk kan maken. De
FR wil graag het gehele plan inzien.

Ingekomen stukken
Memo OLC vakcoördinatoren (Bijlage 1 Memo Course coordination)
De FR is het eens met de memo van de OLC; door de taken van de vakcoördinator te
specificeren wordt hopelijk veel onduidelijkheid over die functie weggenomen. Verder geven
onderwijsgevenden aan dat ze het fijn zouden vinden om meer contact onderling te hebben,
zodat ze het vakprogramma meer kunnen afstemmen en elkaar kunnen adviseren. Dit zou ook
voordelig zijn voor studenten, die dan een coherenter programma volgen.
Faculteitsreglement (bijlage 2 Overzicht wijzigingen concept maart 2020)
Joris Geboers en Kiki Koppers hebben geen verdere opmerkingen. De vragen van Tymon de
Haas worden doorgesproken, met het uitzicht op het doorspreken/vragen naar de wijzigingen
van het Faculteitsreglement van de FR (Jan Dekker en Erik Kroon) met het FB.
Strategisch plan (zie bestand: Bijlage 2 Concept Strategic Plan Archaeology 2020-2025 van
april 2020)
De FR had graag gezien dat meer van haar commentaar verwerkt zou zijn in het SP. Hopelijk
is dat te zien in de nieuwe versie van het SP, die binnenkort wordt toegezonden. Jan Dekker
heeft commentaar verzameld in een document (Strategic plan notes), dat een aantal leden van
de FR op 13 mei zal bespreken.
Kwaliteitsafspraken (Bijlage 3 Overzicht info kwaliteitsafspraken met bijbehorende vragen)
Het FB is het ermee eens dat de Kwaliteitsafspraken en de uitgaven/effectiviteit daarvan
onduidelijk zijn. Femke Tomas is gemandateerd om een memo te schrijven hierover. De FR
wordt gevraagd of zij kan meedenken over hoe het geld van de Kwaliteitsafspraken goed
uitgegeven kan worden aan de hand van de hoofdpunten/-doelen. Deze zijn: individuele
begeleiding, ontwikkeling van leerlijnen en onderwijsvernieuwing. De FR vindt het positief
dat de Kwaliteitsafspraken op deze opnieuw worden bekeken/ingevuld en dat de FR en OLC
bij de ontwikkeling daarvan prominentere rollen krijgen. Er zullen meerdere vergaderingen
komen voor feedback over deze planning en de FR zou graag een roadmap inzien.
Rondvraag
Afspreken OLC
Gebeurt niet meer, voorzitters houden contact. Allicht in de toekomst.
Beeld zieken
Herstellenden zijn aanwezig.
Studentenzorgen - vraagt Kiki Koppers tijdens overleg met Jan Kolen op 8 mei.
Onduidelijkheid op verscheidene vlakken:
Stages;
Geldzaken (compensatie voor een jaar online, het (eventueel) nemen van een
tussenjaar/uitloop); fysiek als het kan en online omdat het kan.

Minoren; stress wegnemen.
De mate van input/steun van/voor de studenten - vraag Joanne en/of Jan voor een online
meeting met studenten.
Micromasters - vraagt Jan Dekker tijdens overleg met Jan Kolen op 8 mei.
Met de micromasters wil de universiteit mensen uit het buitenland die het minder breed
hebben aantrekken, echter zijn de inschrijfkosten voor buitenlanders vrij hoog (100 euro). Zou
het mogelijk zijn om die te verlagen/af te schaffen / dit dilemma graag bespreken met het
CvB.

