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Alumnibeleid
Deze notitie schetst de uitgangspunten, doelstellingen en stand van zaken.
Daarna volgt een voorstel om alumni te werven en te behouden d.m.v. het realiseren van een
eigen facultair alumnibestand en webpagina. Besloten is om elk jaar een alumni-lezing te
organiseren. De eerste alumni-lezing vindt plaats op donderdagmiddag 20 december 2012.
Universiteit Leiden
Alumnibeleid is ondergebracht bij de Universiteit Leiden en het LUF. De Universiteit is
verantwoordelijk voor het universitaire alumnibeleid (Friendraising) en het LUF voor
fondsenwerving en –beheer (Fundraising).
Doelstelling Universiteit Leiden
Alumni zijn de ambassadeurs van de universiteit in de maatschappij en bepalen in hoge mate
het image van de universiteit, in binnen- en buitenland.
Door de band met alumni te versterken, verstevigt de universiteit haar verankering in de
maatschappij, creëert zij mogelijkheden voor studenten en medewerkers voor contacten met
alumni en wordt zij door actieve alumni gesteund, niet alleen financieel, maar ook met
adviezen en diensten.
Alumnibeleid per faculteit
Omdat de faculteiten dichter bij de alumni staan hebben de faculteiten veel ruimte gekregen
voor een eigen alumnibeleid. Vanuit de eigen faculteit kan meer inhoudelijke binding en
betrokkenheid ontstaan met de alumni.
Alumnibeleid Faculteit der Archeologie
De Faculteit der Archeologie hecht veel waarde aan contacten met zijn alumni.
Voor de faculteit zijn de contacten met oud-studenten onmisbaar vanwege hun feedback op
het onderwijs en onderzoek (visitaties) en de link met de praktijk.
Voor afgestudeerden bieden deze contacten mogelijkheden tot het opnieuw aanhalen van
banden met docenten en oud-studiegenoten.
Alumni worden betrokken bij gastcolleges, stages, studie- en arbeidsmarktvoorlichting,
afstudeeropdrachten, en bij de onderwijs- en onderzoeksvisitaties.
Opdeling alumni Archeologie
- doctoraaldiploma: studenten oude stijl
- bachelor diploma
- master diploma en research master diploma
- doctoraat: gepromoveerden
- voormalig medewerkers Faculteit der Archeologie
Bestaande activiteiten Universiteit Leiden
- Alumniwebsite www.alumni.leidenuniv.nl
-Leidraad (Universiteit)
- E-mail nieuwsbrief. De digitale Nieuwsbrief van de universiteit wordt naast alle

medewerkers en studenten ook naar alle alumni verstuurd. Indien er specifiek nieuws is voor
de alumni dat ontvangen zij een aparte E-mail Nieuwsbrief. Engelss versies of Engelse
onderdelen voor de buitenlandse studenten en alumni van de alumnisite, de Leidraad en de
Nieuwsbrief zijn nog steeds niet gerealiseerd.
- Cleveringarede (LUF)
- Diesviering (LUF) jaarlijks op de zaterdag na 8 februari
- Database ALUMEER (LUF): als de alumnus zich inschrijft bij het LUF behoudt hij een
umail-adres.
Bestaande activiteiten Faculteit der Archeologie (worden vervolgd)
* Lidmaatschap van Terra, de studievereniging archeologie, is een lidmaatschap voor het
leven. Alumni die lid zijn van Terra, zijn dus welkom bij alle door Terra georganiseerde
activiteiten.
* Newsflash: speciale nieuwsbrief voor alumni, 4 à 5 maal per jaar
* Webpagina voor alumni op facultaire website
* Eigen groep bij FaceBook en LinkedIn
*Alumni zijn welkom bij alle door de Faculteit georganiseerde activiteiten die via de
facultaire website worden aangekondigd
* 1x per jaar BBQ
* WO-monitor: jaarlijks vragen over alumni
* Alumni worden betrokken bij de voorlichtingen over de arbeidsmarkt, bij de zgn,.
masterdagen en de wervingsactiviteiten (w.o. Open Dagen en Historische Ambachtsmarkt)
* De groep alumni die betrokken wordt bij de de visitaties (Onderwijs &Onderzoek) ontvangt
alle informatie over het onderwijs en onderzoek bij de Faculteit der Archeologie
* Eigen pagina in de Leidraad
De faculteit richt zich op dit moment niet op fondsenwerving.
Voorstel om meer betrokken alumni te werven en te behouden
Met name in verband met de naderende onderwijs- en onderzoeksvisitatie, maar ook i.v.m. de
voorlichting over de arbeidsmarkt en de jaarlijkse ambachtenmarkt is het voor de Faculteit der
Archeologie van uitermate groot belang een eigen bestand te beheren van die alumni die een
bijdrage willen en kunnen leveren m.b.t. de feedback op onderwijs- en onderzoek en de link
met de praktijk.
Alle alumni worden aangeschreven met het verzoek aan te geven of zij betrokken willen
worden bij arbeidsmarktvoorlichting, onderwijs- en/of onderzoeksvisitatie.
Deze alumni krijgen vervolgens een eigen item op de facultaire alumnipagina waarin zij zich
kunnen voorstellen en presenteren(en ook artikelen kwijt kunnen). Daarnaast komen zij
terecht in een facultair e-mailbestand waardoor zij beter van informatie kunnen worden
voorzien.
De facultaire webpagina voor alumni is inmiddels geheel herzien en geactualiseerd:
http://archeologie.leidenuniv.nl/alumni/
Jaarlijkse Alumnilezing
Ter gelegenheid van de viering van het 50 jarig bestaan van de Faculteit der Archeologie
wordt op donderdagmiddag 20 december 2012 een Analecta (facultaire publicatie)
gepresenteerd over 50 jaar Faculteit der Archeologie. Deze middag wordt ook gestart met een
jaarlijkse alumnilezing (lezing verzorgd door een alumnus van de Faculteit der Archeologie).

Vastgesteld door het bestuur van de Faculteit der Archeologie
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