
Definitieve versie   1 
 

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 
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van de openbare vergadering van het faculteitsbestuur met de faculteitsraad van 
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Behoudens goedkeuring van de raad 
  

Aanwezig: 
Van de faculteitsraad: 
Namens de LSP-fractie: 
Namens de fractie ONS Leiden: 
Namens de LVS-fractie: 
Namens de CSL-fractie: 
Namens de fractie Onafhankelijken: 
Namens de PP-fractie:  
 

 
 
 
mw. B. Polderman, dhr. V. van der Gun, dhr. C. Oort 
dhr. M. Kaaks, mw. C. Raijmakers 
dhr. S. Cornielje 
dhr. O. Schalk 
dhr. mr. dr. G. Molier, mw. L.G.L. Ohnesorge (online) 
dhr. mr. G.J.A. Geertjes, mw. mr. dr. E.S. Daalder, dhr. mr. dr. 
M.L. van Emmerik, mw. dr. K.M. Pitcher 
 

 
Van het faculteitsbestuur: 

 
mw. prof. dr. J.P. van der Leun (voorzitter), dhr. prof. dr. mr. T. 
Liefaard, dhr. prof. dr. mr. S.C.G. Van den Bogaert (iets later), 
mw. J. Külsen (assessor). 

 
Van het faculteitsbureau: 
 
 

 
mw. V.C. Versluis-Blankestijn (griffier), mw. J.S.E. van Egmond 
(notuliste) 

Afwezig: 
Namens de PP-fractie: 
 
Van het faculteitsbestuur: 

 
mw. C.G.M. van der Tol 
 
mw. mr. dr. M.P. Sombroek- van Doorm 

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 10.04 uur en heet allen welkom.  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 5 
 
 
2. Verslag van de vergadering van 5 juli 2021 
Het verslag van de vergadering van 5 juli jl. wordt, zonder wijzigingen, vastgesteld. 
 10 
  
3. Aanmelding punten voor de rondvraag  
PP-fractie: 

• Financiering van vakken, die gegeven worden binnen het ‘honours college law’. 

• Lengte academisch jaar. Zie bijlage 9a: Slimmer academisch jaar DJA factsheet. 15 
 
ONS Leiden: 

• Ongeschoonde cijferlijsten. 
 
 20 
4. Organisatie 
Stand van zaken in het kader van het coronavirus- start collegejaar 2021-2022 
❑ Ter consultatie 
a. start collegejaar 2021-2022  
De voorzitter meldt dat het vandaag de 1e dag is dat men weer zonder mondkapje mag rondlopen 25 
binnen de universiteit. Er zijn nog steeds onzekerheden en de versoepelingen kunnen in de loop de 
tijd worden herzien. Wat vooral merkbaar is, is de moeheid bij zowel studenten als medewerkers 
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De heer Liefaard vertelt dat de coronaontwikkelingen positief zijn: weer op de campus, waar volop les 
wordt gegeven. Ook na de grote introductie zijn er nagenoeg geen besmettingen. Hopelijk blijven deze 30 
ontwikkelingen positief, zodat we corona achter ons kunnen laten. Proberen zo goed mogelijk te 
monitoren. Ook bij de tentamens worden de maatregelen 1,5 meter afstand en mondkapjes 
losgelaten. Het is bekend dat fysiek toetsen de wens is, ook vanuit de examencommissie gezien 
online toetsen fraudegevoeliger is. Voor de grote tentamens was fysiek toetsen nog niet mogelijk, 
maar nu wel. Gezien de onzekerheid heeft het faculteitsbestuur bepaald dat de komende toets 35 
burgerlijk recht online blijft. Op vak-niveau wordt gekeken wat het beste en het meest haalbare is voor 
wat betreft ondersteuning per vak, ook gezien de docentcapaciteit. Het devies is veel maatwerk. Ook 
moeten we klaarstaan als we onverhoopt weer terug moeten in beperkingen. Alle FR-leden vinden het 
fijn dat het fysiek toetsen weer terug is. 
Naar aanleiding van het bovenstaande zijn de volgende vragen en/of opmerkingen: 40 
 
PP-fractie:  

• Er zijn tentamens die op de grens zitten van 31 oktober / 1 november. Is er nagedacht over een 
scenario voor het geval onverhoopt weer beperkingen worden ingesteld? Houden wij zelf de 
besmettingen bij, wordt dat gemonitord, zodat het wel op tijd gesignaleerd kan worden? 45 
- Dhr. Liefaard meldt dat het niet op faculteit niveau wordt gemonitord, maar er is veel contact 

met de GGD. Het is van belang dat studenten het melden bij docenten. Bij een melding bekijkt 
de GGD of een groep wel/niet in quarantaine moet. Daarbij is er nauw contact met de centrale 
organisatie, die de ontwikkelingen in Den Haag goed volgt. Vanuit de stafdienst Cleveringa 
wordt meegekeken en -gedacht voor een terugvalscenario. 50 

• Voor de tentamens op 1 november a.s. maakt het voor de docenten veel verschil of er wel/geen 
terugval is. Er wordt meer van de docenten gevraagd als het volledig digitaal wordt. Indien het wel 
fysiek blijft; wat is dan de beschikbaarheid van de laptops? 
- Dhr. Liefaard geeft aan dat het aantal laptops nog niet beschikbaar is als gehoopt. Er is 

vertraging in de levering. Hij begrijpt dat voor een online toets een andere voorbereiding nodig 55 
is dan voor fysiek, dat is ook het dilemma. We proberen te ondersteunen waar we kunnen, 
zoals varianten bedenken, tentamens digitaal klaar zetten etc.  

• Voor wat betreft het multiplechoicetest examen is het fijn als daarover wordt meegedacht. 
 
LSP-fractie: 60 
• Begrijpt dat er een scenario klaar moet zijn als er een terugval is. Is er nagedacht over een 

meldingstermijn van tevoren? Bij de studenten kan dit namelijk veel extra stress opleveren. Het 
voorstel is om bij enige twijfel een paar weken van tevoren aan de studenten door te geven dat er 
een mogelijkheid is dat de toetsing online plaatsvindt.  
- Dhr. Liefaard gaat het voorstel aan de afdeling Communicatie doorgeven. Actie  65 

Hij begrijpt dat het voor studenten heel vervelend is om op het laatste moment te switchen, dit 
geldt ook voor docenten. Het is helaas niet altijd te voorzien, ervaring leert dat maatregelen 
ook opeens snel kunnen ingaan. 

• Studenten kunnen in quarantaine zitten of op de dag zelf niet goed voelen. Is er een plan hoe te 
handelen?  70 
- Dhr. Liefaard geeft aan dat het campusprotocol ook geldt voor tentamens. Er komt nog een 

afmeldsysteem, daarover worden de studenten nog goed over ingelicht, zodat we een beeld 
kunnen krijgen hoeveel studenten zich afmelden. Ook wordt gekeken naar corona-
afmeldingen ten opzichte van normaliter. Indien blijkt dat er misbruik van wordt gemaakt, kan 
het zijn dat de 3e kans niet meer mogelijk is. Dit wordt beslist door het CvB.  75 

• Er zijn zorgen over de overgang naar de nieuwe tentaminering. Vorig jaar waren het online open-
boek tentamens en nu moeten de studenten overgaan naar fysiek, dus meer naar parate kennis.  
- De assessor geeft aan dat dit in een eerder overleg naar voren is gekomen. Men is nu bezig 

met een kennisclip over fysiek tentamineren; opfrissen van de regels die er zijn. Er komt een 
filmpje aan dat gedeeld wordt ruim voor de tentamens.  80 

- Dhr. Liefaard heeft dit gevraagd aan de opleidingsdirecteuren om dit te bespreken met de 
vakcoördinatoren. Het is goed om studenten erop te wijzen dat het anders is en meer aan wilt 
reiken op welke wijze men kan voorbereiden om de overgang te vergemakkelijken.  

- Fractie Onafhankelijken merkt op dat docenten nu ook voorbeelden geven van multiplechoice 
tentamenvragen wat men moet leren en weten. Er ligt daarmee een directe lijn.  85 
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Fractie Onafhankelijken: 

• Er wordt vanuit gegaan dat de tentamens fysiek plaatsvinden, maar dit is nog niet definitief 
gecommuniceerd dat het voor alle vakken geldt. Is dat wel mogelijk? 90 
- Dhr. Liefaard geeft aan dat het nog steeds een puzzel is, maar we kunnen wel de volle 

capaciteit gebruiken van de Pieterskerk, ook het sportcentrum. Alleen de locatie bij Holiday 
Inn kan niet meer, gezien dit een testlocatie is geworden. De grote tentamens kunnen op 1 
moment fysiek worden georganiseerd, maar wel op verschillende locaties. 

- De voorzitter deelt mee dat voor de docenten ook het thuiswerken verandert. Nu zijn er weer 95 
meer mogelijkheden om in het gebouw te werken. Met de WD’s is afgesproken om te zorgen 
voor goede faciliteiten thuis, maar men moet ook weer wennen op locatie. Daarover moet men 
eerst met elkaar in gesprek. De WD’s zorgen voor de verdere communicatie. 

• Moeten de herkansing en de 3e kans in hetzelfde format afgenomen worden? 
- Dhr. Liefaard geeft aan dat mogelijk de 1e herkansing anders is. Het format is aan de 100 

examinator en mag worden aangepast. Het beste is hetzelfde format, maar het is een 
uitzonderlijke situatie, die veel vraagt van docenten en ondersteuning. Wij hebben gezegd dat 
we de vorm open aanhouden en afstemmen op het aantal herkansers, dit is ook door CvB 
omarmd. Als het een kleine groep betreft kan het ook mondeling en groter schriftelijk. De vorm 
en tijdstip is nog wel open. Het is voor studenten niet mogelijk om te koersen voor een 3e 105 
tentamenkans in bijvoorbeeld in de zomer volgend jaar. Voorkeur gaat uit naar gebruik 
maken, waar mogelijk, van de eerste 2 tentamenkansen. 
 

Fractie ONS Leiden: 

• Als er teveel studenten zich afmelden wegens corona, kan het zijn dat de 3e kans niet doorgaat. 110 
Het uitgangspunt in deze is toch liever afmelden dan met coronaklachten aanwezig zijn. ONS 
Leiden vindt dat als men zich vanwege coronaklachten afmeldt, men ook moet kunnen rekenen op 
een 3e kans. 
- Dhr. Liefaard wil hierover geen verwarring. Er moet duidelijkheid komen voor de studenten. Hij 

geeft aan dat in het 1e blok de 3e kans blijft, maar we blijven het wel monitoren voor de 115 
volgende blokken. Voor blok 1 geldt: de studenten komen fysiek op tentamen, indien ziek dan 
krijgt men een 2e kans en eventueel een 3e kans. Als blijkt dat er teveel misbruik wordt 
gemaakt dan met het CvB in overleg voor blok 2 en verder. 

 
Afspraak / Actie: 120 
➢ Dhr. Liefaard gaat aan de afdeling Communicatie doorgeven: bij enige twijfel voor een 

terugvalscenario een aantal weken voor een tentamen wordt alvast aan de studenten doorgegeven 
dat de toetsing eventueel online kan plaatsvinden.  

 
 125 
5. Onderwijs 
❑ Ter consultatie 
a. Reglement Selectie en Plaatsing 2022-2023 voor de bacheloropleiding Criminologie 
Dhr. Liefaard vertelt dat dit een terugkerend agendathema is. De selectie voor het huidige collegejaar 
was afgelopen februari. De selectieprocedure was online en die is zo goed bevallen dat voor het 130 
komende collegejaar ook online zal plaatsvinden. Omdat er te weinig plekken zijn is er 
capaciteitsbeperking aangevraagd bij het CvB.  Voor de kandidaten die nog geen examen hebben 
gedaan, wordt gekeken naar de SE-cijfers. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende vragen en/of 
opmerkingen: 
 135 
LVS-fractie: 

• Is het assessment gericht op kennis of op capaciteit?  
- Dhr. Liefaard geeft aan dat er naar allebei wordt gekeken. Normaal wordt de toelating in het 

gebouw afgenomen, maar nu online. Na cijfers speelt ook het assessment een rol. 
 140 
LSP-fractie: 

• Heeft het ook met corona te maken dat het online is? 
- Dhr. Liefaard antwoordt bevestigend. Het is wel zo goed bevallen dat het waarschijnlijk online 

blijft. Daarbij is het voordeel dat veel meer mensen kunnen deelnemen. 

• Voor meer diversiteit zou niet alleen naar cijfers en assessment gekeken moeten worden. Wordt 145 
er ook naar andere zaken gekeken of is dat het enige criteria? 
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- Dhr. Liefaard geeft aan dat het systeem zo is gebouwd dat men vanuit allerlei hoeken mee 
kan doen. Er is een diversiteit van instroom. Niet alleen cijfers, maar ook het assessment is 
hierop ingericht. De opzet is juist om een diverse studentenpopulatie te bewerkstelligen.  

• Stroomt men dan hoger in met hoge cijfers? 150 
- Dhr. Liefaard geeft aan dat men wel meer kans maakt.  
- De voorzitter geeft aan dat een eerdere check liet zien dat de diversiteit er niet minder van 

wordt, maar dat het goed zou zijn als de toelating juist zou kunnen helpen om een diverse 
populatie te krijgen. Het staat op de agenda, er wordt naar gekeken.  

 155 
Afspraak / actie: 
➢ De FR-leden hebben geen bezwaren om dit reglement door te voeren. 
 
❑ Ter consultatie 
b. Uitvoeringsplan midterm juridische opleidingen 160 
Dhr. Liefaard vertelt dat midterm ook begrepen kan worden als deel van het accreditatieproces. De 
visitatie is eenmaal per 6 jaar verplicht. Vanwege corona heeft de tussentijdse midterm vertraging 
opgelopen. Op deze dag wordt bekeken hoe wij de opleidingen willen ontwikkelen door in te zoomen 
op de specifieke ontwikkelingen. In de ochtend is een symposium en in de middag een discussietafel 
over de belangrijke thema’s. 165 
 
Fractie ONS Leiden: 

• Het lijkt of alleen betrokken studenten zijn uitgenodigd. Is het mogelijk om het voor iedereen open 
te stellen? 
- Dhr. Liefaard geeft aan dat het breder wordt opengesteld, maar we hebben ook studenten 170 

nodig uit de gremia, die ook in de commissie zitten. Ook door de studentenpanels. 

• Hoe zijn de onderwerpen tot stand gekomen? 
- Dhr. Liefaard vertelt dat de opleidingscommissie, maar ook de opleidingsdirecteuren zich 

daarover hebben gebogen om te bedenken op welke manier de opleidingen bij elkaar 
gebracht kunnen worden. 175 

• Kunnen de deelnemers in de middag hoppen onder de onderwerpen?  
- Dhr. Liefaard antwoordt bevestigend. 

 
Fractie Onafhankelijken: 

• Het middengedeelte lijkt los te staan in relatie tot het ochtend- en middagprogramma. Graag 180 
toelichting hierop. 
- Dhr. Liefaard vertelt dat het programma een samenstelling is van twee gedachten. Samen 

kijken naar de opleiding: wat zijn de vragen uit de samenleving? We willen niet over een 
aantal jaren geconfronteerd worden met zaken die voorkomen hadden kunnen worden. Het 
rendement van de studiebegeleiding houdt niet over. De vraag is: hoe kan dit verbeterd 185 
worden? Hoe kan de studentbegeleiding eruit zien met nieuwe inspiraties? In de ochtend zijn 
er ook externe mensen aanwezig, die een blik over onze opleiding werpen.  

• Hoe worden de docenten geselecteerd?  
- Dhr. Liefaard geeft aan dat de docenten worden uitgenodigd en zich kunnen aanmelden. De 

planning is in januari a.s.  190 
• De rector heeft ook aandacht gevraagd voor de verbinding met de samenleving. Wat wordt 

daarmee bedoeld? 
- Dhr. Liefaard vertelt dat er een toegenomen aandacht is voor impact. In de houtskoolschets 

ligt de nadruk op de samenleving. Met rechten zitten wij volop in de maatschappij, maar zijn 
wij in staat om de juristen zodanig op te leiden voor deze maatschappij.  195 

• Hoe worden de scripties geselecteerd? 
- Dhr. Liefaard geeft aan dat men een random selectie wil toepassen op de scripties. Dus niet 

alleen de hoog beoordeelde scripties worden geselecteerd. Op deze manier kan ook bekeken 
worden of de procedure en het gemiddelde op orde zijn. 

 200 
Afspraak / actie: 
➢ De FR-leden hebben geen bezwaren tegen dit uitvoeringsplan. 
 
 
  205 
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6. Onderzoek 
❑ Ter informatie 
a. Update onderzoeksvisitatie  
Dhr. Van den Bogaert geeft een update van de onderzoekvisitatie, die volgend jaar plaatsvindt. Zo’n 
visitatie gebeurt volgens een protocol vanuit de discipline. Dat protocol is in concept klaar. De 210 
belangrijkste wijziging van de visitatie is dat er geen visitatie komt van de verschillende 
onderzoekprogramma’s, maar een facultaire. Er wordt voornamelijk gekeken naar het 
onderzoeksbeleid. Er komt 1 krachtig basisdocument van 20 pagina’s. Dat betekent dat het Meijers 
gaat aankloppen bij de verschillende programmacoördinatoren. Met oog daarop is het team versterkt 
met Elsemieke Daalder. Zij gaat samen met Sven Bontje het document helpen opstellen. Rond de 215 
Kerst is er een basisdocument, dat verbeterd en gecorrigeerd kan worden tot eind mei, dan moet de 
definitieve versie klaar zijn. Het wordt een druk jaar, maar hopelijk op deze manier meer behapbaar. 
De beoordelingscommissie test de faculteit op allerlei aspecten, maar die kan ook aangeven wat de 
buitenstaander ervan vindt. Er worden geen cijfers gegeven, maar er wordt gekeken naar de keuzes 
van de faculteit en de uitvoering en resultaten daarvan. 220 
 
PP-fractie: 

• Een andere faculteit gaat wel visiteren per onderzoeksprogramma. Is de keuze aan de faculteit 
om een basis te hanteren en niet te splitsen? Op welke manier is de variëteit tussen de 
onderzoeksprogramma’s, is daar over nagedacht? 225 
- Dhr. Van den Bogaert meldt dat in het overleg, een paar weken geleden, is afgesproken dat 

alle faculteiten het op deze manier gaan doen. Wij hebben geopteerd om het facultair te doen 
omwille het feit dat het nu meer gaat vanuit het onderzoeksbeleid. Wij denken niet dat het 
afbreuk doet aan de verschillende programma’s, want er komen verschillende aspecten aan 
bod in het programmadocument. Er wordt een SWOT-analyse gemaakt met vraagtekens, 230 
kansen, uitdagingen, zwaktes etc. Dit wordt door de opstellers op een zo goed mogelijke 
manier gebundeld. De komende maanden wordt wel de vraag gesteld of we wel/niet met 8 
onderzoeksprogramma’s verder gaan. Bijkomende vraag is: we zijn als faculteit heel actief in 
sectorplan 2, hoe dit te integreren in het onderzoeksbeleid van de faculteit als nummer 9 of 10 
of moeten we dat niet doen? Persoonlijk wil hij niet de 8 programma’s laten vallen, maar gaan 235 
werken met thema’s als klimaat, milieu om over de grenzen van de faculteit te kunnen gaan. 
De programma’s zijn zo geschreven dat iedereen er deel van uitmaakt. We gaan voor een 
aantal thema’s kiezen, bijvoorbeeld Europa. Daarover wordt de komende maanden 
gesproken, alles is bespreekbaar. 

- De voorzitter meldt dat in het disciplineoverleg ook is besloten dat het facultair wordt, maar dat 240 
dat op verschillende manieren kan. Een faculteit kan daarbinnen bepaalde 
onderzoeksprogramma’s naar voren schuiven 

 
Fractie Onafhankelijken: 

• Goed idee om op hoofdlijnen te doen. Ook voor de visitatiecommissie is het op deze manier 245 
prettiger dan op detailniveau. Komt de publicatienorm ook aan bod, zijn daar nog ideeën over? Of 
wordt dat opgehaald vanuit de verschillende WD’s? 
- Dhr. Van den Bogaert geeft aan dat naar de publicatienorm wordt gekeken. In de tussentijd 

wordt ook gekeken naar de afspraken bij andere faculteiten / vice-decanen. Bij de een is er 
geen publicatienorm en bij de ander is alles tot in detail vastgelegd. Dit soort zaken zijn vaak 250 
vastgeroest in een bepaalde cultuur. Bekeken moet worden wat daarin veranderd kan worden. 
Hij zou graag in debat gaan met de andere vice-decanen. In het  kader van werkdruk, maar 
ook in relatie tot de trend naar een open acces die zich steeds verder doorzet. Het advies 
wordt in het voorjaar afgerond en wordt een onderdeel van het visitatiedocument.  

 255 
❑ Ter informatie 
b. Aanstelling subsidieadviseur 
Dhr. Van den Bogaert geeft aan dat we geconfronteerd worden met minder financieringen vanuit de 
overheid. We moeten steeds meer externe financieringen zoeken voor een onderzoek en daar zijn 
voorwaarden aan verbonden. Om die reden is een datasteward aangesteld en per 1 december start 260 
een subsidieadviseur. Zij gaan de onderzoekers helpen en adviseren, zodat het voor de onderzoekers 
gemakkelijker wordt om aanvragen in te dienen. Er is gezocht naar iemand die hierin gespecialiseerd 
is en die ook de private potjes kan aanboren. Tevens is er gekeken naar iemand die effectief de 
faculteit in kan gaan. De verwachting is dat die persoon, op termijn, zichzelf kan terugverdienen. In het 
onderzoeksbestuur heerst nog wel het gevoel van moeheid, maar het gaat best goed met onderzoek.  265 
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7. Mededelingen/ Rondvraag 
❑ Ter informatie 
a. Van de faculteitsraad: voorzitterschap en vicevoorzitterschap faculteitsraad 2021-2022 270 

Mw. Daalder meldt dat, met goedvinding van de overige raadsleden, ze graag het voorzitterschap 
met nog een jaar op zich wil nemen. 
Voor wat betreft een vicevoorzitter is de FR nog niet over uit, wordt vervolgd. 
- De voorzitter gaat akkoord met de voortzetting van het voorzitterschap van mw. Daalder. En is 

in afwachting wie bij de studenten vicevoorzitter wordt. 275 
 
 

b.  Positionering & beloning studenten in gremia 
De voorzitter vindt het positief dat de positionering en beloning van studenten in gremia goed is 
uitgezocht. 280 
 
Fractie ONS leiden: 

• Het gaat om de vergoedingsverschillen tussen de faculteiten. Zij moeten dat beter afstemmen. 
- De assessor deelt mee dat naar aanleiding van de Lasso-vergadering de vergoeding overal 

hetzelfde wordt. Daarnaast is er een aanbeveling in het rapport om een cursus aan te vragen. 285 
De functie staat er goed in beschreven. 

- De voorzitter geeft aan dat faculteiten heel verschillende eenheden zijn met een eigen manier 
van werken. Maar fijn dat er een wil is om met elkaar af te kunnen spreken. 

 
LSP-fractie: 290 
• Gaat het meer naar onze vergoeding toe? 
- De assessor geeft aan dat het nog niet duidelijk is wat de regel per faculteit is. Eerst wordt dat 

bekeken en besproken. In de volgende vergadering meer. Actie  
 
PP-fractie: 295 
• Financiering vakken, die gegeven worden binnen het ‘honours college law’. 
In de wandelgangen is ter ore gekomen dat het ‘honours college law’ niet meer wordt vergoed. 
Hoe wordt dat ingebed? 
- Dhr. Liefaard meldt dat er een vergoeding komt voor inzet, maar dit is voor het eerst niet 

automatisch via BOOM verlopen. Niet altijd worden alle activiteiten meegenomen. Er wordt 300 
nog goed bekeken of het wel via BOOM moet worden doorgezet. Actie 

• Lengte academisch jaar. Zie bijlage 9a: Slimmer academisch jaar DJA factsheet, t.k. 
Er wordt gewezen op het rapport van de young academy. De algemene strekking is dat het 
collegejaar ontzettend lang is. Dit is niet goed voor zowel docenten als studenten. Er wordt 
aandacht gevraagd als het gaat om werkdruk om het academisch jaar in te korten en slimmer in te 305 
richten.  
- Fractie Onafhankelijken sluit zich hierbij aan. Vertelt hoe het in het verleden ging en hoopt dat 

hier serieus naar wordt gekeken en vraagt wat de status is van het voorstel. 
- De voorzitter geeft aan dat het DJA gevraagd en ongevraagd advies geeft. Het bestuur vindt 

het een goede suggestie. Hoe krijgen we meer werkgeluk en minder stress, maar we zijn er 310 
ook van bewust dat het ook veel werk meegeeft. De status is dat er een houtskoolschets 
circuleert, waarin dat wordt onderzocht. Zowel de vice-decanen als decanen hebben het over 
gehad. Wat hen betreft wordt dit op de agenda gezet en kan er wat bereikt worden.  

- LSP-fractie vindt de zomervakantie van 2 à 3 maanden heel lang. Terwijl rond de Kerst het 
altijd druk is vanwege de tentamens begin januari. Dat wordt als probleem ervaren, omdat 315 
men niet de feestdagen kan vieren. Is dit al vaker aangegeven? 

- De voorzitter vertelt dat ooit de beweging is geweest naar 1 jaar en daar is 1 jaaruitdeling 
uitgekomen. Als alleen de Kerstperiode wordt besproken krijgt men geen beweging. Maar als 
het gaat om een totaalplaatje, biedt dat de kans om te kijken naar een nieuwe manier van 
indelen. Ook bij de docenten is te zien dat ze bijna geen vakantie kunnen opnemen in die 320 
periode. Hiervoor gaan wij zeker aandacht vragen en proberen invloed uit te oefenen op het 
strategisch plan. Actie 

- De assessor geeft aan dat men tot 12 oktober a.s. nog inspraak gegeven kan worden op het 
strategisch plan. 

 325 
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Fractie ONS Leiden: 

• Ongeschoonde cijferlijsten. 
Wat is de stand van zaken van de ongeschoonde cijferlijsten? 
- Dhr. Liefaard geeft aan dat het dossier is blijven liggen vanwege corona. Op verzoek krijgt 330 

men een lijst met welke tentamens je opnieuw moet doen. Hij is een voorstander van het niet 
langer afgeven van lijsten waarop men kan zien hoeveel je hebt herkanst. Een diploma staat 
voor zich. Aan de andere kant wil hij niet dat alumni worden benadeeld als dit niet wordt 
afgegeven. Belangrijk is hoe de FR-leden hierin staat en dan een lijn uitzetten. Wat zijn jullie 
ideeën? 335 

- PP-fractie vraagt zich af of dit probleem niet bij de werkgever ligt. 
- Fractie ONS Leiden geeft aan dat veel werkgevers vragen om ongeschoonde lijsten. De 

rechtenfaculteit is de enige die dit afgeeft. Dit geeft veel stress bij de studenten en blijft altijd 
achtervolgen. Daarom is het goed om het niet meer af te geven. 

- LSP-fractie merkt op als een andere universiteit wel een ongeschoonde lijst afgeeft en wij niet 340 
dan is dat misschien een minpunt. 

- Fractie Onafhankelijken geeft aan dat dit een goed voorbeeld is dat eindeloos herkansen niet 
goed is. Uiteindelijk wil men als werkgever de beste studenten.   

- De voorzitter meldt dat in de Raad van Decanen hiervoor geen draagkracht is voor een 
uniform besluit, maar per faculteit. Hierover moet op termijn een besluit genomen worden. 345 
Tevens wordt dit punt voorgelegd aan de Raad van Advies. Het wordt op de agenda gezet en 
zij komt terug met een voorstel. Actie 

 
De voorzitter: 

• Is bezig met het kritisch doornemen van het faculteitsreglement. Hierna komt het bij de FR. 350 
 

Afspraak / actie: 
➢ De FR koppelt terug wie van de studenten de vicevoorzitter wordt. 
➢ De assessor geeft in de volgende vergadering de stand van zaken betreffende beloning studenten 

in gremia. 355 
➢ Dhr. Liefaard bekijkt of de financiering van ‘honours college law’ wel/niet via BOOM wordt 

doorgezet. 
➢ De voorzitter gaat aandacht vragen en proberen invloed uit te oefenen op het strategisch plan 

v.w.b. de lengte academisch jaar. 
➢ De voorzitter gaat aan de Raad van Advies voorleggen wel/geen ongeschoonde cijferlijsten 360 

afgeven en komt terug met een voorstel in de FR-vergadering. 
➢ Indien de voorzitter het faculteitsreglement heeft doorgenomen dan naar de FR. 
 
 
Sluiting openbare vergadering  365 
De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering om 11.45 uur.  
 


