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Vaststellen Agenda en mededelingen 

De agenda is vastgesteld. 

Notulen voorvergadering op 11-01-2021 

Er zijn enkele opmerkingen op de notulen. Nadat de opmerkingen verwekt zijn worden de notulen 

vastgesteld en gepubliceerd.  

Communicatie en updates 

Open spreekuur 

Er was een goede opkomst bij het spreekuur onder de stafleden, maar de opkomst was minder 

onder studenten. Er wordt voorgesteld om een studentenspreekuur te organiseren met de OLC. 

Open spreekuren zullen elk kwartaal worden georganiseerd onder de staf, aan het einde van elk 

onderwijsblok. Studentenspreekuren zullen in mindere regelmaat vanuit de FR zelf worden 

gehouden. Betere communicatie richting studenten over de spreekuren is ook gewenst. 

Onder studenten heerst het gevoel dat er een gebrek aan begeleiders en structuur voor de RMSc 

Bioarchaeology. Er zijn weinig directe begeleiders voor studenten die de RMSc willen doen. Ondanks 

dat het programma wordt aangeboden kunnen studenten deze niet altijd volgen door dit probleem. 

Hierover zal de FR vragen stellen aan het FB. 

Drie punten zijn uit het personeelsspreekuur gekomen. Communicatie aangaande bepaalde 

beleidsstukken, communicatie over de bezigheden van de FR en de materiële budgetten. De FR gaat 

de wens van het personeel over betere communicatie over beleidsstukken aankaarten bij het FB via 

een memo. Zelf zal de Raad een maandelijks bericht in de nieuwsbrief plaatsen over haar 

bezigheden. De FR zal het FB vragen naar de materiële budgetten.  

Memo studievoortgang 

De memo van de FR over de zorgen rondom studievoortgang zijn besproken in de UR en met het 

CvB. Deze delen de zorgen maar gaan niet in op oplossingen voor de problemen die internationale 

studenten ervaren. Het CvB is wel in overleg geweest met het FB over de problemen rondom stages 

en praktijkonderwijs. De FR zal het FB vragen hoe zij de problemen voor de internationale studenten 

willen aanpakken. 

Overige updates  

De FR-voorzitter is uitgenodigd voor de aankomende departementsvergadering van heritage. Er is 

contact gelegd met de voorzitter van het postdocnetwerk.  

LUGO/duurzaamheidsbeleid 



Enkele leden van de FR zullen binnenkort samen hierover brainstormen. LUGO heeft contact gezocht 

met de FR over eventuele ideëen voor verduurzaming en of zij deze kunnen ondersteunen. De 

raadsleden met duurzaamheid in hun portefeuille zullen contact houden met LUGO. 

BA/BSc – MA/MSc transitie 

De FR heeft een memo ontvangen van de OLC waarin ze drie verschillende mogelijkheden adviseren 

voor deze transitie. Een hybride versie heeft de voorkeur in deze memo. Het FB is bang dat een 

hybride versie te gecompliceerd gaat zijn. Het WA-departement heeft hierover vergaderd en 

prefereert ook een hybride versie. De FR wil graag eerst de meningen van alle departementen en 

betrokken organen, het resultaat van een enquête onder studenten en onderzoek naar de wensen 

van de arbeidsmarkt voordat de raad een advies geeft. Aangezien de deadline voor dit besluit voor 

de volgende vergadering is, zal een formeel besluit hierover worden genomen via de mail zodra de 

verschillende stukken bekeken zijn.  

Voorbereiding vergadering met het bestuur 

Facultaire reglementen 

Er zijn veel wijzigingen in de reglementen voorgesteld. De veranderingen zullen in detail besproken 

worden door een kleine werkgroep binnen de FR en deze zal een advies uitbrengen aan de gehele 

raad. Zij zullen samenkomen en een advies opstellen voor de vergadering met het bestuur.  

Kwaliteitsafspraken 

Er zal een universiteitsbrede task force ofgezet worden voor de evaluatie kwaliteitsafspraken. Deze 

task force zal controleren of de werkelijke uitgaven afwijken van de begroting. Een deel van het 

budget zal worden herverdeeld, waaronder extra geld voor de bèta faculteiten en 10% van alle 

faculteitsbudgetten zal centraal worden ingezet ter verbetering van het onderwijs. Hiervoor is een 

werkgroep binnen de FR gevormd die de stukken bestudeerd en een advies uitbrengt aan de rest 

van de raad. In de rondvraag met het bestuur zal gevraagd worden naar de facultaire evaluatie van 

de kwaliteitsafspraken, die gepland staat in maart.  

Ethische beleidsdocumenten 

Commentaar op de verschillende documenten zal door verschillende leden verzameld en gebundeld 

worden. Een officieel advies over deze documenten volgt komende maand.  

Rondvraag 

- Er ontbreken nog steeds Engelse samenvattingen voor een aantal documenten. 

- Wat is het plan voor en de status van de  KA-evaluatie? 

- Wanneer worden de materiële budgetten gepubliceerd en de staff hierover geïnformeerd? 

- Hoe wil het FB de problemen rondom het gebrek aan begeleiders en organisatie bij de RMSc 

aanpakken?  

Rondvraag 

- Wie gaat het nieuwe studentlid contacteren, aangezien er vanaf maart een studentlid 

weggaat.  

- Er is een korte update over de RMA evaluatie. De evaluatiecommissie was positief over ons 

RMA programma. Dit is met name gebaseerd op de interviews met studenten en alumni. 

Positieve aspecten zijn de diversiteit en vrijheid van het programma en het leren 



onderzoeken door het te doen, waarin onderzoek actief wordt ingebouwd in het onderwijs. 

Een verbeterpunt is het scriptie evaluatieformulier en het woordlimiet van de scriptie.  

 
Actiepunten 

Bespreek de wijzingingen in de facultaire reglementen en 
adviseer de Raad hierver 

Tymon de Haas, Erik Kroon, 
Simone Reurings 

Bespreek de documenten over de evaluatie 
Kwaliteitsafspraken en adviseer de Raad hierover 

Tymon de Haas, Eric Dullaart, 
Yvonne Janssen 

Schrijf een memo over de publictie van beleidsdocumenten 
door het FB 

Tymon de Haas (?) 

Bespreek de mogelijkheden voor verduurzaming van de 
faculteit 

Eric Dullaart, Yvonne Janssen 

Verzamel commentaar op het research output en promotie 
beleid 

Tymon de Haas 

Verzamel commentaar op het publicatie ethiek document Erik Kroon 

Verzamel commentaar op het veldwerk ethiek document Simone Reurings 

 
Summary 

The has been set and the minutes have been accepted after a few textual remarks. The open office 

hour has been well attended by the staff, but less so by the students. Staffmembers had a few 

remarks on Communication on the duties of the FR and on the publication of policy documents as 

well as the material budgets. The FR will give monthly updates on our activities in the newsletter as 

well as contact the board of the other two issues. Students discussed problems with the RMSc 

Bioarchaeology and lack of supervision in this track. The FR will also discuss this with the board. 

Open office hours will be organized on a regular basis: every quarter for staff and every half year for 

students, potentially in combination with the OLC. Our memo on student-wellbeing and progress has 

been discussed by the CvB, who have discussed the issues with the FB. The chair has contacted the 

DV of H&S, as well as the chair of the postdocnetwork. We are still working on a document on 

sustainability for the faculty and are discussing these in scheduled meeting with the LUGO. The OLC 

has written a memo with advice on a possible BA/BSc – MA/MSc transition, arguing for a hybrid 

version. The WA department has some questions and doubts on the proposal, also preferring a 

hybrid version. The FR will ask the board for the opinions of the H&S and Science departments, as 

well as the results of a student survey and research into the job market before discussing or stance 

in the matter. The FR has a lot of commentary on the adjustments to the faculty regulations. 

Commentary will be combined and send to the board. A select group within the FR will focus on the 

reassessment documents on the quality-agreements, for which a proposal by the CvB has been 

written to redistribute some of the budget to central. Commentary o the several ethical policy 

documents will be collected by members of the FR and send to the board. We will also ask the board 

about the status of the KA-evaluation and again ask for English summaries on documents. We will 

contact the new student member, since one of the student members will leave the Council. A short 

update on the RMA visitation is given, which was mainly positive with a few remarks on the thesis 

evaluation process.  


