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Data geprikt voor de komende twee Faculteitsraadvergaderingen:
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Activiteiten van de raad de afgelopen tijd (ná 13 september 2019)
Erik Kroon’s activiteiten:
Erik Kroon heeft samen met Jan Dekker een concept opgesteld voor het eerste
hoofdstuk voor het Reglement van Orde van de Faculteitsraad.
Daarnaast hebben Tymon de Haas en hij een presentatie gegeven op de
bijeenkomst van het Departement World Archaeology s om de Faculteitsraad op
de kaart te zetten. Hij is is in overleg met de DV’s om gelijksoortige presentaties
te houden op de bijeenkomsten van de andere departementen op de Faculteit.
Tot slot deelt hij mede dat er kritische geluiden zijn over de aansluiting tussen het
Bachelor- en Masterprogramma op het gebied van schrijfvaardigheid en
theoretische kennis; dit is een aandachtspunt voor de herstructurering van beide
programma’s.
Jan Dekker’s activiteiten:
Jan Dekker heeft gehoord van een raadslid, dat buitenlandse studenten die een
opleiding volgen aan de Faculteit der Archeologie vinden dat zij niet genoeg
informatie krijgen voorafgaand aan het begin van de studie. Hij heeft gevraagd om
meer informatie om te kijken of die klacht gegrond is.
Tymon de Haas’ activiteiten:
Tymon heeft overleg gehad over het Faculteitsreglement met Suzy Sirks en
Janneke Mulders, die hebben medegedeeld dat de meeste aangedragen
wijzigingen zijn doorgevoerd. Het Faculteitsreglement zal t.z.t. terug gestuurd
worden naar de Faculteitsraad ter controle.
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Concept agenda van de aankomende vergadering tussen de Faculteitsraad en
het Faculteitsbestuur
Doorname van de notulen van de vorige overlegvergadering tussen de
Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur
Door de leden van de Faculteitsraad worden de volgende onduidelijkheden
omtrent het Concept verslag Faculteitsraad 19 sept opgemerkt:
Open deel:
- De notulen vermelden dat Jan Kolen en zijn collega’s in Amsterdam en
Groningen graag breed samenwerken om de Archeologie binnen
Nederland te bevorderen. De Faculteitsraad vraagt zich af hoe dat concreet
uitgewerkt wordt, bijv. in het strategisch plan.
Bespreking BFR
De Faculteitsraad heeft naar dit stuk gekeken, maar nog geen definitief oordeel
geveld.
Onderwijsvisitatie van de bacheloropleiding, mondeling
De Raad wacht de mondelinge toelichting van het Faculteitsbestuur af alvorens
zich verder over dit onderwerp te buigen.
Joris Geboers was aanwezig bij een aantal van de gesprekken voor de
onderwijsvisitatie en heeft inzicht gegeven in de besprekingen van de
studentgeleding. De voornaamste onderwerpen betroffen de kwaliteit van het
onderwijs, de ondersteuning bij stages en de begeleiding van scripties, alsmede de
motivatie om de opleiding archeologie te volgen.
Indien nodig vraagt Joris Geboers om de gegeven aanbevelingen/verbeterpunten
van de opleiding tijdens de vergadering tussen de Faculteitsraad en het
Faculteitsbestuur.

Bespreking concept Reglement van Orde
Jan Dekker en Erik Kroon hebben gewerkt aan het eerste hoofdstuk van het
Reglement van Orde. Tijdens de vergadering zijn de belangrijkste punten uit dit
eerste hoofdstuk doorgesproken. De overige hoofdstukken zullen op een later
moment voorgelegd worden aan de Raad.
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Tevens stelt de Raad vast dat er behoefte is aan een handboek waarin
aanbevelingen worden opgenomen met betrekking tot de invulling van het
Reglement van Orde.
Communicatieplan
Het is belangrijk dat Faculteitsraad prominenter op de kaart wordt gezet, om dit te
verwezenlijken gaan we een communicatieplan opzetten.
Benoeming Vice-voorzitter
Vooruitlopend op de bepalingen in het Reglement van Orde is de Faculteitsraad
overgegaan tot het benoemen van een Vice-voorzitter. De Vice-voorzitter neemt
de taken van de Voorzitter waar bij diens afwezigheid. Jan Dekker is benoemd in
deze hoedanigheid.
Agendapunten die de Faculteitsraad aandraagt tijdens de aankomende
vergadering met het Faculteitsbestuur
1.Naar aanleiding van het rapport van de Wetenschapscommissie heeft de Raad
enkele vragen over de mogelijke implementatie van deze adviezen door het
Bestuur. Deze vragen betreffen de adviezen over het aanstellen van onderzoekers
en de ondersteuning bij het doen van aanvragen voor onderzoek.
2.Er zijn vanuit de studenten klachten over de logistiek van de
aanmeldingsprocedure en de inhoudelijke structuur van de RMa. De Raad zal zich
tot het bestuur richten met deze klachten en zich inzetten om waar nodig te
adviseren over verbeteringen.
Actiepunten
1.Er wordt een concept opgesteld voor een communicatieplan door Joris Geboers,
Kiki Koppers en Erik Kroon
2.Er wordt contact gelegd met de buddy uit de Universiteitsraad zodat bekend is
waarvoor we haar kunnen contacteren en vice versa.
3. Erik en Jan schrijven verder aan het Reglement van Orde
4. Tymon communiceert de agendapunten aan het Bestuur
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