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Verslag Vergadering Faculteitsraad en faculteitsbestuur 21 februari  2019 

Aanwezig:  Jan Kolen, Bleda Düring, Rory  Granleese, Yannick Boswinkel, Tymon de 

Haas, Rachel Schats, Jan Dekker, Simone Reurings, Thomas van Cruchten, 

Janneke Mulders 

Gast openbaar deel: Anoushka Kloosterman (Mare) 

 

 

Openbaar deel van de vergadering 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen 

 Verslag vorige bijeenkomst. De faculteitsraad geeft aan een roadmap een goed idee te vinden.  

Er is veel te doen op de faculteit, en in combinatie met de onderwijsvernieuwing is dat veel om 5 

te overzien. Het is prettig om dat te visualiseren, in een roadmap. Stapsgewijs in een tijdsbalk. 

Duidelijk maken waar we aan werken, wanneer er iets te verwachten valt en mensen de 

samenhang kunnen zien. Ten tijde van de vergadering was nog niet helder wanneer de 

roadmap beschikbaar zou zijn. 

 De faculteitsraad vraagt wanneer de studenten informatie krijgen over de master. Denk dan 10 

aan de inhoud vd track. Jan Kolen geeft aan dat de studiegids van afgelopen jaren als indicator 

geldt. De nieuwe master in applied archeologie wordt bij de Masterdag op 15 maart besproken. 

De nieuwe vakken binnen World Archeologie, die draaien nog niet in sept 2019. Dat zijn veel 

te veel veranderingen ineens. 

 Punt 6 evaluatie bloksysteem. De  Opleidingscommissie is blij dat zaken goed lopen. Alle 15 

signalen zijn positief. De faculteitsraad geeft aan dat sommige vakken te strak in de planning 

zitten. De raad benadrukt dat sommige blokken als erg intensief worden ervaren. Alle colleges 

worden geëvalueerd en de FR vraagt of deze signalen meegenomen kunnen worden in de 

nieuwe set. Jan Kolen geeft aan dat deze specifieke vraag aan de OLC en aan de studenten (via 

evaluatie) gesteld kan worden.  20 

3. Onderwijsjaarverslag 

 Opleidingsjaarverslagen en de opleidingskaarten. Jan Kolen geeft aan dat het bestuur blij is 

met de resultaten. Nu is het moment daar om de masteropleiding aan te gaan pakken. De 

Faculteitsraad heeft vragen over de cijfers van de kaarten. De % die genoemd worden bij de 

 25 

 Docentenhandboek: De faculteitsraad geeft aan dat er voor elke cursus een syllabus van 2 

beschikbaar moet zijn. Een handboek voor een docent, met informatie over wat een 

examinator moet doen, alle templates erin, tabelletje met tijdschema etc. Tymon de Haas geeft 

aan dat hij als nieuwe medewerker wil weten hoe dit soort dingen hier werken. Waar haal je 

die info vandaan? Je bent nu afhankelijk van een bereidwillige collega. Jan Kolen vindt dit een 30 

zeer concreet verzoek en bespreekt dit met het onderwijsbureau. 

 Het verslag van het honourscollege wordt besproken. De Faculteitsraad wil weten hoe het 

bestuur hier tegenaan kijkt. Sommige studenten vinden het te breed en niet academisch 

genoeg. Jan Kolen zit in de adviesraad en ondersteunt de nieuwe beleidsvisie die gemaakt is.  

Archeologie zit met haar aanbod nog in de verbreding en niet in de verdieping en versnelling. 35 



2 
 

Die mogelijkheid moet er ook komen. Het programma mag sterker geïntegreerd worden 

binnen onze faculteit. De faculteitsraad merkt op dat als je de participatie wilt vergroten en het 

ook breed wilt houden, dat dit elkaar bijt. Jan Kolen geeft aan dat de raad hier een punt heeft. 

Hij zal dit met Maaike de Waal bespreken en komt hierop terug.  

4. Leidraad medezeggenschap. 40 

Jan Kolen wil weten of de Faculteitsraad opmerkingen heeft over de leidraad 

medezeggenschap. De Faculteitsraad is hiermee akkoord.  

5. Stimuleringsgelden. Jan Kolen geeft aan dat het een prettig proces is geweest die de decanen 

samen hebben doorlopen met het CvB. De middelen zijn gelabeld en worden binnenkort ter 

beschikking gesteld.   participeert zijn: Liveable planet, 45 

Sails en Centre for Museum studies. 

6. Masterdag 15 maart. De faculteitsraad vraagt zich af of de docenten nog de flyers te zien 

krijgen. Er zijn nl nieuwe titels voor vakken. Jan Kolen neemt contact op met Marten Jesse 

hierover. 

5.   Verkiezingen  50 

Update over proces. Er is aandacht voor de kandidaatstelling besteedt in de nieuwsbrief en het 

FB heeft een mailing naar de medewerkers verstuurd.  

Rondvraag 

 Jan Kolen bespreekt de Heidag van het nieuwe bestuur en de zaken die hier op de agenda 

staan. 55 

 geëvalueerd worden door studenten? Dit verschilt 

per cursus. Er mist een overkoepelende coördinator voor het aansturen 

krijgt info van de coördinator, van de hoogleraar en van Joanne Mol. Er zou een draaiboekje 

voor moeten komen.  Jan Kolen gaat dit na. 

 De faculteitsraad geeft aan dat de deadline voor het Leids register nadert. Jan Kolen licht toe 60 

dat er geen wijzigingen zijn ten opzicht van vorig jaar. De faculteitsraad is akkoord en geeft 

aan per mail formeel te reageren. Jan Kolen dankt hen voor deze flexibele opstelling. 

Actiepunten: 

 Onderwerp 

1. Blokonderwijs intensief: check bij OLC en studenten (via evaluaties) 

2. Opleidingskaarten nagaan 

3. Docentenhandboek onderzoeken 

4. Programmering honours nagaan 

5. Evaluatie en coördinatie   

 

 65 


