VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET FACULTEITSBESTUUR
D.D. 7 MAART 2017

STUDENTZAKEN


Ter consultatie

Update bestuursruimte studieverenigingen
Het student-lid heeft contact gehad met de studieverenigingen over de uitgangspunten voor de
bestuursruimten van de studieverenigingen. In eerste instantie staan niet alle studieverenigingen
positief tegenover de plannen. Binnenkort heeft het student-lid overleg met de informatiemanager
en Vastgoed om o.a. te bekijken of het mogelijk is om een vergaderruimte voor algemeen gebruik
voor de studieverenigingen te creëren. Ook het punt van het reserveren van de huidige zalen voor
en door de studieverenigingen komt daarbij aan bod.
Actie: student-lid, informatiemanager
Oprichting studievereniging IBL
Studenten van de bachelor – Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting International Business Law
hebben een mail gezonden aan het student-lid met het voorstel om een studievereniging voor deze
afstudeerrichting op te richten. In de bestuursvergadering van 6 december jl. is afgesproken dat
initiatiefnemers voor de oprichting van nieuwe studieverenigingen worden doorverwezen naar
JFV Grotius om met hen te praten over mogelijkheden tot oprichting van een dispuut voor deze
nieuwe studievereniging onder JFV Grotius. Het faculteitsbestuur stelt voor om dat in dit geval
dan ook te doen. Het student-lid zal dit standpunt overbrengen aan alle betrokkenen.
Actie: student-lid
Laatste week Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017
De respons is op dit moment 25%. Het student-lid heeft van de andere Leidse assessoren
vernomen dat ook bij hen de respons vooralsnog lager is dan vorig jaar, terwijl de
wervingsactiviteiten of dezelfde of meer zijn dan vorig jaar. Deze week zal er nog aandacht voor
worden gevraagd. Voorts wordt geconstateerd dat de enquête zelf niet optimaal is opgesteld.
Wellicht is dit een onderwerp om eens in gezamenlijk verband binnen de VSNU aan het
ministerie van OCW door te geven.
Actie: student-lid, afd. Marketing & Communicatie

ONDERWIJS


Ter besluitvorming

Vaststelling planning accreditatie LL.M. adv. opleidingen 2018
Het faculteitsbestuur stelt de planning voor de voorbereiding van de heraccreditatie voor de
LL.M. adv. opleidingen voor april 2018 vast. Eind 2017 zullen de zelfstudies van de LL.M. adv.
opleidingen zijn afgerond. Het bezoek van de visitatiecommissie zal naar verwachting in april
2018 plaatsvinden. De planning wordt toegezonden aan Academische Zaken.
Actie: decaan, afd. BIO
Vaststelling jaarverslagen en opleidingskaarten LL.M. adv. opleidingen 2015 - 2016
Het faculteitsbestuur stelt de jaarverslagen en de opleidingskaarten voor 2015 – 16 van de negen
onderstaande LL.M. adv. opleidingen vast:
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 Advanced Studies in Air and Space Law
 Advanced Studies in European and International Business Law
 Advanced Studies in International Tax Law
 Advanced Studies in Public international Law
 Advanced Studies in International Civil and Commercial Law
 Advanced Studies in Law & Digital Technologies
 Advanced Studies in European Tax Law
 Advanced Studies in European and International Human Rights Law
 Advanced Studies in International Children’s Rights
De vastgestelde verslagen en opleidingskaarten worden toegezonden aan Academische Zaken.
Actie: decaan, afd. BIO

Benoeming mw. mr. dr. C. de Kruif tot opleidingsdirecteur Propedeuse en BA en MA
Rechtsgeleerdheid
In verband met het vertrek van dr. R.P. Orij naar Nyenrode (december 2016) heeft het
faculteitsbestuur 6 februari een voorgenomen besluit genomen om mw. mr. dr. C. de Kruif te
benoemen tot opleidingsdirecteur en daarmee tot lid van het onderwijsbestuur.
Hierover is nauw overleg geweest met de afdelingsvoorzitter van de afd. Staats- en Bestuursrecht
en de Dean van de Honours Academy.
Cf. art. 9 van het faculteitsreglement zijn de wetenschappelijk directeuren gehoord over deze
benoeming in het overleg van 21 feb. jl. Zij hebben positief geadviseerd evenals de faculteitsraad.
Het faculteitsbestuur benoemt mw. mr. dr. C. de Kruif (afd. Staats- en Bestuursrecht) tot
opleidingsdirecteur van de Propedeuse van de juridische opleidingen en tot opleidingsdirecteur
van Rechtsgeleerdheid (BA en MA) en daarmee tot lid van het onderwijsbestuur m.i.v. 15
februari jl. voor de periode tot 1 sept. 2019. Betrokkene ontvangt een benoemingsbrief.
Actie: bestuurssecretaris


Ter consultatie

Notitie remediering i.v.m. schrijfproblemen en taaltoets
De portefeuillehouder onderwijs heeft de afdeling Moot Court gevraagd om na te denken over
mogelijkheden voor het opzetten van een programma voor het remediëren van studenten met a)
schrijfvaardighedenproblemen en b) taaltoetsproblemen. In de voorliggende notitie is een voorstel
gedaan voor het samenstellen van een Schrijfcoachteam bij de faculteit en de inzet van het
Academisch Taalcentrum van de UL. Het faculteitsbestuur bespreekt de notitie en heeft een
aantal vragen. Afgesproken wordt dat de portefeuillehouder onderwijs deze met de opstellers van
de notitie zal bespreken.
Actie: portefeuillehouder onderwijs


Ter informatie

Benoemingen leden examencommissies
Inmiddels zijn er kandidaten voor de functies van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor
de Facultaire Examencommissie gevonden. Betrokkene zullen voor 1 april a.s. worden
benoemd. Het faculteitsbestuur is hierover zeer verheugd.
ONDERZOEK


Ter besluitvorming
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Vaststelling regels Double Doctorate Degrees / Co - tutelles
Ma bespreking in het onderzoekbestuur en de WD’s stelt het faculteitsbestuur nu de regels m.b.t.
de co-tutelle (a joint doctorate leading to a double degree), met inachtneming van een kleine
wijziging, vast. De regels worden ook toegezonden aan Academische Zaken zodat deze in een
volgende bijeenkomst van het Onderzoeksberaad aan de orde kunnen komen. De herziene versie
wordt ter kennisneming meegezonden bij de stukken voor het komende overleg met de WD’s.
Actie: portefeuillehouder onderzoek


Ter consultatie

Memo kwaliteitszorg en heffingen fees voor contractpromovendi en buitenpromovendi
Naast de aangestelde promovendi is er ook een grote groep promovendi die geen aanstelling bij
de faculteit/universiteit heeft. Enerzijds zijn dit contractpromovendi met een beurs en anderzijds
zijn dit de buitenpromovendi. Er is een onderscheid binnen de groep buitenpromovendi: zij die
geen fee betalen en zij die wel een fee betalen.
Het faculteitsbestuur streeft ernaar om de fees voor alle betalende promovendi in beginsel gelijk
te stellen. De contractpromovendi betalen € 10.000 per jaar, met een maximum van vier jaar. Zij
hebben daardoor recht op het geldende reguliere kwaliteitszorgsysteem bestaande uit:
 recht op een werkplek;
 toegang tot de bibliotheek;
 dat een OBP-plan wordt opgesteld;
 uiterlijk 12 maanden na de start een evaluatiegesprek welke resulteert in een go/no-go advies;
 de voortgang van de promovendus en de begeleiding door de (co)-supervisors wordt jaarlijks
getoetst aan de hand van een ‘annual review’.
Het faculteitsbestuur is overwegend van mening dat terughoudend moet worden omgegaan met
het vragen van een fee aan buitenpromovendi. Wanneer dat echter toch gewenst is, moet dat in
het kader van een PhD-track per afdeling dat door het faculteitsbestuur wordt goedgekeurd. De
fee zal dezelfde zijn als die voor de contractpromovendi: € 10.000 per jaar, met een maximum
van vier jaar. Ook deze betalende buitenpromovendi hebben dat recht op het reguliere
kwaliteitszorgsysteem. Fees komen ten gunste van de 1e geldstroom saprekening van de
desbetreffende afdeling.
De mogelijkheid bestaat om van deze fee in algemene zin af te wijken. Dat kan alleen op basis
van een overtuigende motivering waarover de decaan een besluit neemt.
Het faculteitsbestuur stelt voor om duidelijker aan te geven wie verantwoordelijk is voor het PhDtrack. Dit wordt in de notitie opgenomen. Verder kan het faculteitsbestuur zich goed vinden in de
lijn in de notitie. De herziene notitie wordt toegezonden aan Academische Zaken omdat zij ook
bezig zijn met het opstellen van universitair beleid voor de fees voor promovendi. Daarna wordt
de notitie in het Onderzoekbestuur besproken en vastgesteld.
Actie: portefeuillehouder onderzoek

ORGANISATIE
INFORMATIE


Ter consultatie

Vooraanmeldingsmonitor Bacheloropleidingen 2016 – 17: week 9
Het faculteitsbestuur neemt kennis van de vooraanmeldingsmonitor van week 9.
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Aankomende studenten kunnen zich in Studielink aanmelden voor meerdere opleidingen. Voor
deze rapportage worden de aanmeldingen gewogen naar het aantal aanmeldingen per persoon.
De deadline voor inschrijving voor de opleidingen Criminologie en Fiscaal recht met een
numerus fixus / decentrale selectie is 15 januari. Vandaar dat deze aantallen beduidend hoger
liggen dan vorig jaar.
Bacheloropleidingen

Totaal
Criminologie (vt & dt)
Fiscaal recht (vt & dt)
Notarieel recht (vt & dt)
Rechtsgeleerdheid (vt & dt)

Week 9
2017

Week 9
2016

Verschil
t.o.v. vorig
jaar

EOI-p 2016
(eindstand)

818
269
82
41
426

511
111
25
30
345

307
158
57
11
81

947
144
69
82
652

Numerus
fixus
aantallen
2017 - 18
170
130

EOI-p is telling op 1 december van de eerstejaars-opleiding-instelling-propedeuse (EIO-p).

Vooraanmeldingscijfers OIC d.d. 27 februari 2017
Het faculteitsbestuur heeft het OIC ook gevraagd om informatie over de aanmeldingen aan te
leveren. In onderstaande tabel zijn het totaal aantal aanmeldingen per opleiding(svorm)
weergeven. Het betreft hier de absolute aantallen, er is dus geen rekening gehouden met het feit
dat studenten zich voor meerdere opleidingen kunnen aanmelden. De cijfers zijn niet gewogen in
tegenstelling tot de cijfers in de vorige tabel. Met deze aantallen start het lotingsproces.
De deadline voor inschrijving voor de opleidingen Criminologie en Fiscaal recht met een
numerus fixus / decentrale selectie was 15 januari.
Inschrijvingen
voor de bacheloropleidingen
Totaal FdR
Criminologie
Fiscaal recht
Notarieel recht
Rechtsgeleerdheid

VT

DT

Totaal

1181
408
103
53
617

44
8
2
4
30

1225
416
105
57
647

Numerus fixus
(totaal)
2017 - 18
170 (165 + 5)
130 (125 + 5)
n.v.t.
n.v.t.

Realisatie
2016
947
144
69
85
652

Stand van zaken inschrijvingen masteropleidingen per feb. 2017 – 6 maart jl.
In de periode van week 1 t/m week 12 stelt het Cleveringa Instituut ook dit jaar weer een
overzicht van de voorlopige aanmeldingen voor de masteropleidingen/masterspecialisaties voor
de inschrijftermijn van 1 februari op. Ook dit keer worden er grafieken per opleiding opgesteld
waardoor een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk is. Het overzicht en de grafieken
worden aan alle betrokkenen binnen de faculteit toegezonden. Het faculteitsbestuur neemt kennis
van het overzicht van 6 maart jl.
Actie: bestuurssecretaris
ORGANISATIE


Ter consultatie
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Voorstel opstellen bruikleenovereenkomst kunstwerk HOMS
De decaan heeft met dhr. J.M. Boll over het kunstwerk HOMS in het restaurant gesproken. Er is
afgesproken dat er een bruikleenovereenkomst tussen de schenker en de faculteit wordt opgesteld.
Het faculteitsbestuur kan zich hierin vinden. De decaan handelt dit verder af.
Actie: decaan

OVERIGE AANGELEGENHEDEN
Vergadering Onderwijsberaad d.d. 21 feb. jl.
Geen opmerkingen n.a.v. bovengenoemd overleg.
Vergadering Onderwijsbestuur d.d. 23 dec. jl.
Geen opmerkingen n.a.v. bovengenoemd overleg.
Overleg Bedrijfsvoering UL d.d. 9 mrt. a.s.
Geen opmerkingen n.a.v. de agenda van bovengenoemd overleg.
Overleg Bedrijfsvoering Faculteiten d.d. d.d. 9 mrt. a.s.
Geen opmerkingen n.a.v. de agenda van bovengenoemd overleg.
Overleg WD’s d.d. 21 feb. jl.
Geen opmerkingen n.a.v. bovengenoemd overleg.
N.a.v. vergadering faculteitsraad d.d. 6 maart jl.
Het faculteitsbestuur kijkt positief terug op de bespreking met de faculteitsraad over de
bestuurlijke reactie op de Rapportage herkansen voldoendes. E.e.a. wordt nu uitgewerkt voor de
Onderwijs- en Examenregelingen 2017 – 18. Het faculteitsbestuur is voornemens om een korte
memo met de criteria voor de evaluatie op te stellen. Deze memo meegenomen bij de bespreking
over de OER-en in mei 2017.
Actie: decaan, portefeuillehouder onderwijs
Voorbereiding vergadering Raad van Advies d.d. 7 maart a.s.
Het faculteitsbestuur bespreekt de agenda voor de bijeenkomst met de facultair Raad van Advies.
Het faculteitsbestuur is verheugd dat burgemeester drs. H.J.J. (Henri) Lenferink een toelichting
geeft op de plannen over de samenwerking tussen de gemeente Leiden en de faculteit/universiteit.
Vaststelling verslag van de vergadering van 21 feb. jl.
Met inachtneming van een enkele wijziging wordt bovengenoemd verslag vastgesteld.
Mededelingen/Rondvraag
Bestuursvergaderingen tijdens de Meivakantie 2017
Het faculteitsbestuur besluit om de bestuursvergadering op 2 mei a.s., in verband met de
Meivakantie, in ieder geval te laten vervallen. Of de vergadering op 25 april a.s. door zal gaan,
wordt op een later moment bepaald.
Stand van zaken evaluatie studiesysteem propedeuse
Op dit moment zijn er nog geen resultaten. E.e.a. wordt echter wel op korte termijn verwacht
omdat wijzigingen eventueel opgenomen moeten worden in de nieuwe OER-en.
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