
CONCEPT Notulen voorvergadering FR 22-06-2021, 10:00 – 12:00  
 
Present: Tymon de Haas, Erik Kroon, Simone Reurings, Myrthe Sassen (tot 11:00), Yvonne Janssen, 
Kiki Koppers, Marie Kolbenstetter (tot 11:15) Wicher Verhage, Dailey Put, Alexia Buurman (vanaf 
10:45) 
Absent: Eric Dullaart 
Verslag: Simone Reurings 
 

 
Vasstellen agenda en mededelingen 

De agenda is vastgesteld. Punt 3 zal worden uitgesteld tot alle nieuwe leden aanwezig zijn.  

Er is een nieuwe PhD-commissie binnen de faculteit. Het FB wil deze tot een PhD-raad maken zodat 
zij officieel kunnen adviseren. De commissie is deze rol nu aan het overwegen, beide partijen zijn 
voorstellen aan het schrijven voor de vormgeven van een dergelijke raad. De FR wacht de uitkomst 
af.  

De open brief namens de geesteswetenschappen is af, nadat meerdere mensen feedback hierop 
hebben gegeven en er een compromis is gevormd over de inhoud. Er zullen twee versies 
verschijnen, waarvan een in het NRC en een in de universiteitsbladen en deze laatste zal ook naar de 
Tweede Kamer gaan. Deze laatste zal worden ondertekend door alle organen door het hele land, 
waaronder de FR van FdA Leiden.  

Er is een centrale vergadering geweest over de KA-middelen. Een suggestie die werd gedaan door 
FGGA was het ontwerpen van een online platform om de werklast van studieadviseurs te verlagen. 
Via dit platform kunnen studenten vragen stellen waarvoor normaal gesproken contact wordt 
gezocht met de studieadviseur. De adviseurs kunnen het zoekgedrag monitoren en overtueel hierop 
inspelen. Een dergelijk systeem zou mogelijk ook een oplossing zijn voor FdA. De FR zal dit voorstel 
bespreken in de vergadering met het FB en met de UR-buddies. Verder zijn op deze bijeenkomst 
vooral ervaringen over de huidige implementaties van de KA-middelen besproken.  

Vaststellen notulen 02-06-2021 

Er zijn enkele tekstuele opmerkingen. Deze zullen worden verwerkt en een nieuwe versie zal worden 
rondgestuurd. 

Introductie nieuwe FR-leden 

Er is een introductiedocument gemaakt met alle verschillende portfolio’s en taken binnen de FR. 
Deze is doorgenomen met de nieuwe leden.  

Communcatie en updates 

Lugo/verduurzaamingsbeleid 

Het LUGO heeft een format voor een brief aan het FB opgestuurd. Een van de raadsleden zal deze 
brief verder uitwerken met onze punten op dit gebied en rondsturen voor discussie binnen de Raad. 
Deze portefuille zal overgedragen worden aan de nieuwe FR-leden. 

Conceptplan NPO-middelen begeleiding studenten  

Er is extra financiering gekomen vanuit de overheid die met name gericht is op 
studentenbegeleiding. Een klein percentage (0.2 fte) hiervan gaat naar de FdA. In deze extra 
financiering zijn PhD’s niet opgenomen. De FR zal het faculteitsbestuur vragen naar de besteding van 
deze gelden.  



Open spreekuur en nieuwsupdate 

Er zal in juli een laatste open spreekuur worden georganiseerd voor staff en studenten. De OLC zal 
benaderd worden voor een samenwerking voor het studentenspreekuur. Ook zal er een 
nieuwsupdate worden geschreven over de FR-activiteiten van de afgelopen tijd.  

Beschikbaarheid FR in de zomer 

Er zal een datumprikker worden gemaakt voor de introductiemeetings voor de nieuwe leden, met 
oog op alle vakanties. 

Voorbereiding vergadering met het FB 

De stukken zijn niet door iedereen volledig gelezen, aangezien deze kort voor de vergadering rond 
werden gestuurd.  

Wijzigingen faculteitsreglement 

Het grootste deel van de adviezen van de FR zijn overgenomen. De suggesties die zijn overgenomen 
kunnen geakkordeerd worden. De definities van onderzoeksgroepen zijn gescrapt uit deze versie, 
waardoor de tegenstrijdigheid wegvalt. Echter is er wel vraag naar een (informele) definitie van 
onderzoeksgroepen. De verdeling van het onderwijs valt reglementair onder de OD en de DV, maar 
in het parametersmodel valt het onder de portefuillehouder odnerwijs. Dit lijkt dus in strijdt met 
elkaar. De rol van de graduate school directeur is ondergebracht bij de decaan. Zal dit dan onderdeel 
zijn van de portefuillehouder onderzoek en is dit een blijvende rol? De rol en termijnen van de 
diversiteitscommissie zijn beter gedefinieerd in deze versie. Ook is er in 29.2 de verplichte 
onderdelen van het strategisch plan opgenomen, ondanks dat deze niet in de originele wijziging was 
meegenomen. Verder zal de FR nog vragen het aantal vaste overleggen tussen FR en FB op te hogen 
van 5 naar 6 tot 8 en zal er gevraagd worden of de diversiteitscommissie hier nog inspraak op heeft 
en of er daarna een nieuwe versie zal volgen.Verder zijn er enkele kleine wijzigingen waarmee de FR 
akkoord is. Ook is er een verwijzing naar een verkeerd artikel, deze zal worden doorgegeven.  

Opmerkingen concept-OER 

Er is een memo gestuurd als reactie op onze vragen over de OER. Wel blijven er nog een aantal 
vragen die gesteld zullen worden in de vergadering met het FB. Waarom staan er dingen geel 
gemarkeerd waar de FR wel instemmingsrecht op heeft maar dus nu geen wijzigingen voor kan 
voorstellen. Er zijn enkele bedenkingen over de cum laude bepalingen en het herkansen van 
voldoendes. De Raad volgt hierin het oordeel van de OLC en de examencommissie en stemt hiermee 
in. De vraag van de FR over artikel 5.2 blijft nog onbeantwoord. Binnen de BA zijn er verschillende 
leerdoelen voor de verschillende tracks gespecificeerd, maar dit is niet voor de MA niet 
gespecifieerd. Waarom is hier onderscheid in gemaakt? Bij de toelatingseisen moet worden 
toegevoegd dat een Leidse BA archeologie of een equivalent programma elders voldoet, met name 
de Nederlandse BA’s Archaelogy.   

Overig 

De overige stukken zijn nog niet (volledig) bekeken. De voorzitter zal vragen over de KA-middelen en 
vragen hierover bundelen. Op dit punt wil de FR hier verder nog niets voor vaststellen.  

Notulen 

DE voorzitter zal het commentaar op de notulen verzamelen en doorsturen naar de 
bestuurssecretaris. In de afgelopen vergadering is vergeten de notulen van daarvoor vast te stellen.  

Rondvraag 



• Wanneer komt er een plan voor de besteding van de NPO-middelen?  

• Zou de FR een conceptbegroting kunnen ontvangen voorafgaand aan de vergadering waarin 
deze moet worden besproken en ingestemd.  

• Wat zijn de vervolgstappen voor het parametersmodel en wanneer wordt deze concreet en 
geïmplementeerd? 

Rondvraag 

• Wat was de mening van het bestuur over de extra opmerkingen op het parametersmodel? 

• Moet de FR instemmen met Project-SA? 

• Is een extra overleg in de zomer nuttig? Ja, er zal een extra vergadering gepland worden.  
Actiepunten 

Verzamel commentaar op de afgelopen notulen voor de 
vergadering met het bestuur 

Tymon de Haas 

Verzamel vragen en commentaar over de KA-middelen Tymon de Haas 

Stel een brief over het verduurzamen van de faculteit op 
naar het FB 

Yvonne Janssen 

Stuur een datumprikker voor een introductiedag voro de 
nieuwe FR-Leden 

Simone Reurings 

 
English summary 
The agenda has been set but point 3 will be delayed until all new members are present. The board 
wants to turn the current PhD-committee into an advisory council. The FR awaits the outcome of 
negotiations currently going on between the FB and the PhD-committee about how to shape this 
new council. The open letter about the concerns about the Humanities is finished and is to be send 
to the Tweede Kamer and the NRC and will appear in the university newsletters. A central meeting 
about the KA-middelen has taken place. FGGA has designed an online platform to support the study 
advisors of their faculty. The FR thinks this idea might also be useful for the FdA and will discuss it 
with the FB and UR-buddies. The minutes are accepted once some textual changes are made. The 
new FR members are introduced with the different portfolios and tasks within the council. A letter 
concerning new ideas for a more sustainable faculty is being prepared by the FR, in corporation with 
the LUGO. This topic will be continued by the new FR-members. Extra funds are available through 
the NPO, specifically for student support. The FR will ask the FB about the spending of these funds. 
The FR will organise a final open coffee hour in July, for which the OLC is asked to collaborate on the 
student coffee hour. The availability of the FR during the summer for extra meetings will be 
gathered. The board has taken over most of the advice of the FR on the faculty guidelines. There are 
a few questions that remain, and the FR will discuss these with the board in the upcoming meeting. 
The FR will ask that even though the research groups are not defined by the guidelines anymore, 
they will be (informally) defined elsewhere. The FR will ask the board if a new version will be sent to 
the FR after the diversity-committee has advised on it. A memo has been sent containing a reaction 
on our questions about the OER. The FR still has some concerns on the Cum Laude regulations and 
the retake of passing grades. The FR will follow the opinion of the OLC and board of examiners in 
this, who advice positively on these points. Other remaining questions will be asked in the upcoming 
meeting with the FB. Questions and comments on the spending of the KA-middelen and the minutes 
will be collected and sent to the board. The FR does not want to agree with the plans on the KA-
middelen yet. The FR will ask the board if there will be a plan for the spending of the NPO-funds, a 
concept for the annual budget and when the parametersmodel will be implemented. An extra 
meeting within the FR will be held to discuss the final changes to several documents.  

 


