
CONCEPT Notulen voorvergadering FR 06-04, 10:00-12:00  
 
Present: Tymon de Haas, Erik Kroon, Kiki Koppers, Yvonne Janssen, Simone Reurings 
Absent: Eric Dullaart 
Verslag: Simone Reurings 
 

 
Vaststellen agenda en mededelingen 

De agenda is vastgesteld 

Update meeting met de UR Buddies 

De voorzitter heeft een overleg gehad met onze contactpersonen van de UR. Er is met name 

gesproken over de herverdeling van de KA-middelen. De herverdeling is voor ons wel op te vangen. 

De UR moet nog een standpunt innemen over de nieuwe plannen, die pas aan het einde van de 

maand hierover met het CvB gaat vergaderen. Hierover worden wij op een later moment 

gecontacteerd, zodra de UR hier een besluit over heeft genomen. Wij zullen op een later moment 

moeten besluiten over de eventueel herziene plannen en het effect dat dit heeft op de FdA. Op dit 

moment brengt het vooral problemen met zich mee voor de instemming van de volgende begroting, 

die in juli/augustus goedgekeurd moet worden. 

CvB on tour 

De  nieuwe Rector Magnificus (Hester Bijl), de nieuwe voorzitter van het CvB (Annetje Ottow) en 

Martijn Ridderbos zijn on tour geweest langs onder andere de medezeggeschapsraden. Hierbij heeft 

de FR wederom haar zorgen rondom de PhD’s en studievertraging uitgesproken.  

Reisbeperkingen 

De PhD community van Afrika studies heeft weer contact met de FR opgenomen vanwege de 

heersende reisbeperkingen die bij ons ook een probleem vormen. Dit gaat binnen de FdA verder dan 

alleen PhD’s, omdat fieldschool 2 studenten hier ook door beperkt worden. Helaas kan het FB, met 

name voor de PhD’s weinig doen op dit vlak. Wel zullen we dit wederom aankaarten in de 

vergadering met het FB. Er zullen twee punten extra geagendeerd worden voor deze vergadering: de 

fieldschools en de communicatieproblemen die zowel staff, PhD’s en studenten ervaren.  

Notulen voorvergadering van 08-02 

Er zijn enkele tekstuele opmerkingen, zodra deze gewijzigd zijn zijn de notulen aangenomen.  

Communicatie en updates 

Open Office Hour Staff  

Het grootste deel van de referentie collecties is alleen op papier beschikbaar, de FR gaat voorstellen 

aan het bestuur om deze meer in kaart te brengen en te digitaliseren op een gecentraliseerde 

manier, zodat de collecties overzichtelijker en gebruiksvriendelijker worden. Dit zullen we 

aankaarten in de rondvraag van de volgende overlegvergadering.  

Het onderwijsbureau is niet gerepresenteerd in de medezeggenschap. Er zullen maandelijkse 

overleggen komen tussen de voorzitter van de FR en het hoofd van het onderwijsbureau. Er lopen 

nog steeds dingen niet goed met de afgesproken tijdspaden van bepaalde stukken. De nieuwe 

roosters moeten al vervroegd klaar zijn, maar de OER wordt pas later vastgesteld. Deze processen 

lopen spaak en dit zal worden aangekaart bij het FB.  



De voorzitter heeft ons geïntroduceerd bij de afgelopen vergadering van het departement Heritage 

and Society. 

Verkiezingen FR 

Verkiezingen 

Van 13 t/m 16 april kunnen studenten en staff zich verkiesbaar stellen voor de FR. Er zijn vanuit de 

staff tenminste 2 en mogelijk 3 mensen die zich kandidaat willen stellen, waaronder 1 PhD en de 

huidige voorzitter van de Raad. Er zal extra worden gepromoot in de verschillende departementen 

voor kandidaatstellingen. Van de studentleden zal niemand zich herkiesbaar stellen. Wel zijn er 

verschillende andere studenten die zich verkiesbaar willen stellen. Via de studievereniging, 

brightspace en verschillende sociale media. Ook staat er in de nieuwsbrief een stuk over de 

verkiezingsprocedure en ervaringen van raadsleden.  

Overdracht 

Omdat er waarschijnlijk weinig tot geen continuïteit gaat plaatsvinden binnen de raad is een goede 

overdracht van belang. Hierin zullen tenminste de volgende punten worden meegenomen: 

- Het zoveel mogelijk bijwonen van vergaderingen door aankomende raadsleden 
- Het 1 op 1 overdragen van de verschillende portefeuilles 
- Een extra overleg waarin de belangrijkste documenten, reglementen en procedures worden 

doorgenomen.  
 
LUGO / Duurzaamheidsbeleid 

Er wordt een document opgesteld met mogelijke plannen en de uitwerking daarvan door een van de 

raadsleden. Deze zal in een toekomstige vergadering met het FB worden besproken.  

Voorbereiding op de vergadering met het bestuur 

Agenda 

De FR wil twee extra punten agenderen: fieldschool en processen OER 

Update parametersmodel 

De geupdate versie van het parametersmodel gaat wat dynamisccher om met externe financiering 

van projecten in combinatie met het geven van onderwijs. Lid zijn van een van de gremia is nog te 

beperkt opgenomen in het model, net als vergoedingen voor PhD’s.  

Arbo-jaarverslag 

(Mentale) gezondheid en werkplekken zijn aandachtspunten van dit verslag. Een aantal mensen 

hebben een werkplekcheck aangevraagd. Hoeveel zijn dit er en zijn er (mentale) 

gezondheidsklachten? De Raad gaat aan het bestuur voorstellen om een extra bericht uit te sturen 

om te kijken of iedereen nog tevreden is met zijn haar (thuis)werkplek. Is er een nieuwe AED 

aangeschaft, aangezien deze te oud is? Er is veel aandacht voor duurzaamheid in het verslag, hier 

zullen de leden met dit onderwerp in hun portefuille hebben naar kijken en dit eventueel 

meenemen in onze plannen.  

BA/MA visitatie 

Er zijn verschillende punten over het plan van aanpak. Niet alle leden hebben hier naar kunnen 

kijken. Het commentaar zal verzameld worden door een van de raadsleden ter voorbereiding op de 

vergadering met het bestuur.  



Memo communicatie beleidsdocumenten 

Deze memo is voortgekomen uit punten van het open koffie uur in januari. De raad stelt een aantal 

concrete verbeterpunten voor op dit vlak. Bij dit punt zal een van de studentleden ook de 

communicatieproblemen naar studenten toe aankaarten. 

Voortgangsrapportage KA 

De ontvangen evaluatie is van de KA op centraal niveau, terwijl wij de facultaire evaluatie moeten 

krijgen. Het moet wel ook duidelijker in de centrale evaluatie komen te staan wat FdA doet met deze 

middelen. Bij dit punt zan de Raad ook de problemen tussen de roostering en het vaststellen van de 

OER aankaarten.  

BFR.  

Dit document is een stuk duidelijker dan voorheen. Er is onduidelijkheid over de KA-middelen, gaat 

hier meer personeel of meer geld heen? Wat gaat er gebeuren met het writing lab en valt dit onder 

het verbeteren van de Academische Vaardigheden? De Raad ziet ook graag een toelichting op de 

Baten en Lasten, met name diegene die afwijken van de begroting.  

Notulen vergadering 01-12-2020 

Commentaar wordt verzameld door de voorzitter en doorgestuurd naar de bestuurssecretaris.  

Rondvraag 

- Er zal gevraagd worden naar het digitaliseren van de referentie-collecties. 
- Kunnen de PhD’s die gefinancierd worden vanuit de 1e en 2e geldstroom aanspraak maken 

op persoonlijke budgetten? 
- Zijn de zonneweringen al gemaakt? 
- Er zijn een tijdje reiskostenvergoedingen vanuit labbudgetten betaald, hoewel dit niet de 

bedoeling is, is dit gecorrigeerd? 
 

Rondvraag 

- Zijn de stukken en promo-items voor de verkiezing goedgekeurd door iedereen? Ja, deze 
kunnen opgestuurd worden. 

- Welke portefeuilles pakt het nieuwe studentraadslid op? De MA-opleiding en extra 
communicatieondersteuning in combinatie met een ander raadslid.  

 
Actiepunten 

Schrijf een document met plannen voor verduurzaming van 
de FdA 

Yvonne Janssen 

Verzamel commentaar op het BA/MA visitatie PvA Simone Reurings 

Verzamel commentaar op de notulen van 01-12-2020 Tymon de Haas 

 
Summary 
The agenda has been set and the minutes are improved after a few textual comments are resolved. 
The chair had a meeting with the UR-buddies, mainly about the KA-budgets. The CvB proposal is 
currently being discussed in the UR and their stance on the matter is not yet clear. The Chair also 
attended a meeting with the new Rector Magnificus and the new chair of the CvB and again put 
forward the issues concerning study delay and the position of PhD’s. The PhD community of Africa 
Studies has again contacted us about problems with travel restrictions, which also affect our PhD’s 
as well as students looking for fieldschools. The FR will put two extra point on the agenda for the 



meeting with the board: Communication issues towards students, PhDs and staff and the current 
fieldschool situation. The open office hour among staff has again resulted in some new ideas and 
some older issues have come to light. The FR will ask the board about regulating and digitizing all 
reference collections. The chair will have monthly meetings with the head of the education office, as 
they are currently not represented by the council. From the 13th until the 16th, students and staff can 
candidate themselves for next year’s council. There are already several known potential candidates 
for both students and staff. We will again promote this through several (social media) channels. We 
are currently also planning the introduction-phase of the coming members for next year. The 
sustainability document that the FR is working on, will be presented to the board in a future 
meeting. The parameter model is currently under revision. The FR thinks this needs more attention 
to representation organs such as the FR as well as compensation for PhD’s. In the Arbo-yearrepport, 
both wellbeing and workspace are important focus points. The FR is going to ask an update on this. 
There are many comments on the BA/MA visitation actionplan which will be combined and 
presented to the board and the education director. We have written a memo on communication of 
policy documents, which will be discussed in the coming meeting with the board. A central 
evaluation of the quality agreements has been sent, but the FR would like to see the faculty 
evaluation on this subject and would like to see FdA discussed more in the central plans. The BFR is 
much clearer than before. The FR wants more explanation on those posts that differ from the 
original budget. The Council will ask the board some additional questions on spenditure and 
availability of certain budgets during the Rondvraag as well as some practical issues. All promotion 
items for the coming council elections are ready to be send out. The new councilmember will take 
up part of the portfolio education (MA) and communication.  


