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Verslag vergadering Faculteitsraad, 13 september 2019 
 
Aanwezig: Tymon de Haas, Jan Dekker (enkel de eerste helft), Joris Geboers, 

Erik Kroon & Kiki Koppers (verslag). 
 

Afwezig met 
bericht: 

Eric Dullaart 

 
Mededelingen 
De nieuwe raadsleden stellen zichzelf voor. De voorzitter (Tymon de Haas) en Erik Kroon 
geven een samenvatting van de cursus Medezeggenschap van de Universiteit op 9 september 
2019.  5 
 
Portefeuilles en formulering speerpunten 
Tymon de Haas onderstreept wettelijke verplichtingen en rechten van de Faculteitsraad. De 
raad zal zich inzetten om zijn notulen openbaar te maken, een jaarverslag te publiceren, 
zichtbaarder te zijn voor zijn achterban, een Reglement van Orde en een werkcyclus te 10 
formuleren.  
 
De raad besluit tot een voorlopige verdeling van portefeuilles: Tymon de Haas (voorzitter, 
portefeuille onderwijs), Eric Dullaart (portefeuille bedrijfsvoering/HR), Erik Kroon 
(Communicatie, portefeuille onderzoek/promovendi), Jan Dekker (portefeuille Master-15 
onderwijs), Kiki Koppers & Joris Geboers (portefeuille Bachelor-onderwijs). Alle raadsleden 
zullen training voor financiën volgen en daarna deze portefeuille verdelen. Instemming van 
alle raadsleden is een vereiste voor de definitieve verdeling van de portefeuilles.  
 
De raad besluit voor 2019/2020 in ieder geval de volgende speerpunten vast te leggen: 20 
toezicht houden op het functioneren van het onderwijsprogramma, toezicht houden op de 
herziening van het MA-programma, bewaken van de punctualiteit en tijdige uitvoering van 
bestuurlijke processen, toezicht houden op de formulering van het nieuwe strategische plan, 
toezicht houden op de implementatie van de Parameters voor de definitie van taken voor 
wetenschappelijk personeel.  25 
 
Controle notulen laatste vergadering met bestuur 
De raad overlegt over het Concept verslag Faculteitsraad 27 aug. De raadsleden constateren 
dat een discussie over de bedrijfshulpverlening en het gedeelde gebruik van het pand, 
alsmede dat de antwoorden van het bestuur op een aantal van de in de notulen genoemde 30 
vragen toegevoegd dienen te worden.  
 
Discussie concept Routing Studentenvragen 
De raadsleden buigen zich over het concept voor de Routing Studentenvragen. De raadsleden 
verzamelen aanbevelingen voor de volgorde van de items, de vormgeving van het 35 
stroomschema, alsmede enkele onduidelijkheden in de teksten. Tevens stelt de raad vast dat 
het wenselijk is meer tussenpersonen te presenteren, omdat het bezoeken van een externe 
specialist als een drempel kan worden ervaren door studenten. Daarnaast vraagt de raad zich 
af welke rol de mentoren hebben in dit schema en of de genoemde individuen geïntroduceerd 
kunnen worden bij de studenten. 40 
 
Discussie concept Faculteitsreglementen 
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De raad loopt de conceptversie Faculteitsreglement Archeologie Augustus 2019 door en 
verzamelt de vragen en opmerkingen van zijn leden voor overleg met het Bestuur in de 
volgende vergadering.  45 
 
Rondvraag 
Kiki Koppers deelt mee dat er gedurende de zomer verscheidene problemen zijn ontstaan 
m.b.t. deelname aan buitenlandstages voor BA1-studenten omdat informatie over het behalen 
van de propedeuse niet tijdig verstrekt is binnen de Faculteit. Erik Kroon merkt op dat 50 
vergelijkbare problemen zich in het verleden voordeden bij het verstrekken van de BA en 
MA-diploma’s. De raad besluit dit verder te onderzoeken alvorens het onder de aandacht van 
het Bestuur te brengen.  
 
 Actiepunt(en) Verantwoordelijke(n) 
1 Opstellen Reglement van Orde voor de 

Faculteitsraad 
 

Jan Dekker en Erik Kroon 

2 Communicatie naar departementen 
 

Tymon de Haas, Jan Dekker, Erik Kroon 

3 Openbaar maken van notulen en 
jaarverslag(en) 
 

Kiki Koppers, Erik Kroon 
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