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Memo  

 

Geacht Bestuur, 

 

Begin 2020 heeft de Faculteitsraad het Faculteitsbestuur verzocht om een overzicht 

van de bestuurlijke processen op de Faculteit der Archeologie (zie Vergaderverslag van 

bestuursvergadering 21 januari 2020). De Faculteitsraad acht een dergelijk overzicht 

wenselijk gezien de wisselwerking tussen de medezeggenschap en het bestuur, naar 

inzien van de Faculteitsraad, helaas vaak komt te lijden onder vertraging (zie FR-

B2020-04 en FR-B2020-05 voor recente voorbeelden). Helaas constateert de 

Faculteitsraad dat een dergelijk overzicht nog niet gematerialiseerd is op het moment 

van schrijven.  

Met deze memo hernieuwt de Faculteitsraad daarom zijn eerdere verzoek aan het 

Faculteitsbestuur om de handen ineen te slaan met de medezeggenschap teneinde een 

jaaroverzicht van de bestuurlijke processen op te stellen. 

 

Bijgevoegd vindt u een concept voor een dergelijk overzicht, samengesteld op basis 

van de lopende dossiers van de Faculteitsraad, het archief van de Faculteitsraad en het 

Reglement van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden.  

Het concept jaarschema biedt een overzicht van de structurele (i.e. jaarlijks 

terugkerende) en incidentele processen van de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur.  

 

De Faculteitsraad verzoekt het Faculteitsbestuur dit concept overzicht te agenderen en 

te bespreken met de faculteitsraad tijdens de eerstvolgende overlegvergadering. De 

hoop van de Faculteitsraad is dat het bijgevoegde concept samengevoegd kan worden 

met de initiatieven voor een jaaroverzicht vanuit het Faculteitsbestuur. Op deze 

manier kan een integraal overzicht van de bestuurlijke processen gecreëerd worden 

waarin de tijdige uitvoering, en daarmee kwaliteit, van besluitvorming en 

medezeggenschap gewaarborgd zijn. 

 

Getekend, 

 

 

 

 

T.C.A. de Haas 

Voorzitter van de Faculteitsraad 
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Onderwerp Opstellen overzicht bestuurlijke processen  



Faculteit der Archeologie 

Faculteitsraad 

 

 

Blad 2/2 

 

 

 

Bijlage(n):  

1. Concept jaarschema bestuurlijke processen (.xlsx) 

 

English Summary 

The FR requests the FB to agendise (the making of) an overview of annual processes at 

the FdA. The express aim of such an overview is to remedy the structural delays which 

have plagued official processes at the FdA. 

To this end, a concept of said overview is appended. The concept specifies structural 

and incidental processes of the FR and the FdA. The concept draws on the FdA 

regulations, the archive of the FR, and the ongoing dossiers of the FR. Together with 

similar initiatives from the FB, the concept can serve as a starting point to anchor both 

policy making and medezeggenschap in an integrated annual planning cycle of the FdA. 

The FR hopes such an overview will contribute to the timeliness, and as such the 

quality, of policy-making and medezeggenschap at the FdA. 

 


