Gemeenschappelijke regeling
Onderwijsontwikkeli

n

op het gebied van de

Lerarenopleiding en

g

Het Bestuur van de Faculteit der Archeologie,
het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen,
het Bestuur van de Faculteit Governance and Global Affairs
het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,
het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,
en
de Raad van Bestuur LUMC,

Overwegende dat de tussen de faculteiten van de Universiteit Leiden gesloten gemeenschappelijke regeling op het gebied van de Lerarenopleiding en Ondenruijsontwikkeling in
verband met de vermindering van de bestuursdruk herziening behoeft,
Overwegende voorts dat het College van Bestuur de rechtstreekse bestuurlijke bemoeienis
met het ICLON - m.u.v. de eindverantwoordelijkheid voor de begroting - wil overlaten aan
het Bestuur van het ICLON,

Besluiten deze gemeenschappelijke regeling
schappelijke regeling, luidende als volgt:

Artikel

1.

te vervangen door een nieuwe gemeen-

Oprichting ICLON

1. De

2.

besturen van de faculteiten der Archeologie, der Geesteswetenschappen,
Governance and Global Affairs, der Rechtsgeleerdheid, der Sociale Wetenschappen, der
Wiskunde en Natuunruetenschappen, en de Raad van Bestuur LUMC zijn een
samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van de universitaire educatieve
opleidingen en dat van de onderwijsontwikkeling.
Dit samenwerkingsverband heeft de naam: "lnterfacultair Centrum voor Lerarenopleiding,
Ondenruijsontwikkeli ng en Nascholing" (ICLON).

Artikel 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden ICLON

1.

2.

Het ICLON heeft in ieder geval de verantwoordelijkheid voor:
het bachelor- en masterondenruijs leidend tot een bevoegdheid voor het leraarschap
voor zover het betreft het didactisch (d.w.z. het niet-vakinhoudelijk) deel, de
educatieve MA-opleidingen en voor het bacheloronderwijs gericht op de oriëntatie op
het leraarschap,
b. het onderzoek op het gebied van de (leraren-)didactiek, onverminderd het onderzoek
naar didactiek binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen,
c. de promotieprogramma's voor zijn promovendi,
d. de nascholing van leraren,
e. ondersteuning van faculteiten bij de handhaving en verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs en
f. het geven van informatie en het verlenen van diensten aan onderdelen van de universiteit, het onderwijsveld, het bedrijfsleven en aan andere onderdelen van de samenleving op de door het ICLON bestreken gebieden.
Aan het ICLON is de uitoefening van de bevoegdheden opgedragen die bij of krachtens
de wet aan het bestuur van de faculteit ten aanzien van educatieve opleidingen zijn
toegekend overeenkomstig het bepaalde in het in artikel 4 bedoelde reglement.

a.

Artikel 3. Het Bestuur van het ICLON

1. Het ICLON staat onder leiding van een Bestuur, bestaande uit de decaan van de faculteit
2.
3.
4.
5.

der Geesteswetenschappen, de decaan van de faculteit der Sociale Wetenschappen en
de decaan van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Een decaan kan
zich door de vice-decaan laten vervangen.
Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. De benoeming geschiedt voor ten
hoogste vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.
De wetenschappelijk directeur van het ICLON woont als adviseur de vergaderingen van
het Bestuur bij.
De ambtelijk secretaris van het Bestuur wordt door het Bestuur op voordracht van de
wetenschappelijk directeur van het ICLON aangewezen.
Het Bestuur zorgt ervoor dat eens per jaar tijdens op na het Bestuursberaad de decanen
worden geinformeerd over de werkzaamheden van het ICLON.

Artikel 4. Toelating tot masteropleidingen tot leraar en samenstelling examencommissies

1.

2.

Een besluit omtrent toelating tot andere masteropleidingen tot leraar dan de educatieve
masteropleidingen tot leraar wordt door of namens het desbetreffende faculteitsbestuur
niet genomen dan nadat het advies is ingewonnen van de wetenschappelijk directeur van
het ICLON.
Bij de uitvoering van artikel 7.12a van de Wet op het hoger ondenruijs en
wetenschappelijk onderzoek draagt het desbetreffende faculteitsbestuur er zorg voor dat
in de examencommissies van de andere opleidingen tot leraar dan de educatieve
masteropleidingen een adequaat aantal leden werkzaam br¡ het ICLON wordt benoemd.
Deze leden worden benoemd op voordracht van de wetenschappelijk directeur van het

tcloN.
Artikel 5. Reglement ICLON
Ter nadere regeling van het bestuur en de inrichting van het ICLON stelt het Bestuur een
reglement vast. Het reglement behoeft de goedkeuring van het College van Bestuur.
Artikel 6. Citeertitel

Deze gemeenschappelijke regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke
regeling ICLON.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze gemeenschappelijke regeling treedt

in

werking met ingang

van 1

maart

2016.

Artikel 8. lntrekking oude gemeenschappelijke regeling

De laatstelijk in 2012 gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling op het gebied van
Lerare nople

i

d
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ng e n

O

nderwijsontwikkel

i

n
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g wordt i ngetrokken.

Gesloten te Leiden op 1 maart 2016
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