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Geacht bestuur, 
 
Middels deze memo wil de FR zijn zorgen uitspreken over de procedures omtrent het opzetten 
van het (concept-)onderwijsprogramma voor het studiejaar 2020-2021, alsmede de 
inhoudelijke keuzes die daarbij gemaakt zijn, met name waar het de specialisatie 
Archaeological Sciences betreft. 
 
De recent door de faculteitsraad ontvangen zelfevaluatie van de RMA (concept gedateerd 24 
januari 2020) voorspiegelt een aantal ingrijpende veranderingen in het (R)MA-programma 
voor het studiejaar 2020-2021. Deze veranderingen hebben met name betrekking op de 
invoering van de tracks Global Archaeology en Archaeological Sciences. De faculteitsraad 
constateert dat het rapport deze wijzigingen als reeds uitgevoerd presenteert in de evaluatie; 
ruggenspraak leert echter dat de OLC haar goedkeuring nog niet heeft verleend aan het 
voorgestelde programma, en ook de faculteitsraad heeft het programma nog niet ter 
advisering van het bestuur mogen ontvangen. Conform artikel 14 lid 5 van het Reglement van 
de Faculteit der Archeologie dient o.a. de faculteitsraad volgens een vast, jaarlijks tijdspad 
gehoord te worden aangaande dit beleid. De faculteitsraad verzoekt het bestuur daarom met 
klem een dergelijk tijdspad zo spoedig mogelijk vast te stellen en te communiceren naar de 
gremia, zodat we voor eventuele programmawijzigingen voor het studiejaar 2021-2022 tot een 
goede inspraakprocedure kunnen komen. 
 
Wat betreft de inhoud van het concept-programma voor het studiejaar 2020-2021 wil de raad 
zijn zorgen uitspreken over de mate waarin specialisatie mogelijk blijft binnen de track 
Archaeological Sciences. Het huidige onderwijsprogramma biedt studenten een 
kernprogramma van 15EC voor iedere specialisatie (osteologie, zoölogie, etc.). Het 
voorgestelde programma brengt dit kernprogramma terug naar 5 EC en stelt voor dat 
studenten de vrije keuzeruimte kunnen gebruiken om dit kernprogramma aan te vullen met 
lab work. Het programma voorziet geen keuzevakken die verder inhoudelijk aan de 
specialisatie bijdragen. De faculteitsraad vraagt zich af of de kwaliteit van het onderwijs in 
verschillende specialisaties binnen Archaeological Sciences op deze manier daadwerkelijk 
gewaarborgd kan blijven. Tevens bereiken ons geluiden vanuit betrokken stafleden dat zij niet 
achter dit voorgestelde programma staan en dat zij sterk twijfelen aan de aantrekkelijkheid 
van het voorgestelde programma voor instromende studenten.  
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De raad realiseert zich dat het significant terugbrengen van het aantal specialistische 
cursussen in de track Archaeological Sciences een direct gevolg is van het noodzakelijke beleid 
om de onderwijslasten beter te verdelen. Tegelijkertijd meent de faculteitsraad dat het te 
drastisch snoeien in specialisaties binnen het onderwijsprogramma van de Archaeological 
Sciences haaks staat op (1) de ambities in het concept Strategisch Plan met betrekking tot de 
rol van de Archaeological Sciences, (2) de ambitie de graad Master of Science toe te kennen 
aan het einde van de opleiding Archeologie, en (3) de wens en noodzaak de instroom in de 
Master te verhogen. De raad adviseert het bestuur dan ook te verhelderen wat de implicaties 
van de voorgestelde wijzigingen zijn voor de facultaire ambities, en te verkennen hoe het 
programma van deze track eventueel versterkt zou kunnen worden. 
 
Graag ontvangt de raad conform artikel 39 lid 2 van het faculteitsreglement uw schriftelijke 
reactie op de bovenstaande punten.    
 
 
Hoogachtend, namens de Faculteitsraad, 
 
 
Tymon de Haas 
 


