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FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 
van de Universiteit Leiden 

 
 Concept-VERSLAG  

 
van de digitale openbare vergadering van het faculteitsbestuur met de faculteitsraad van 

 
 

30 mei 2022 
 

Behoudens goedkeuring van de raad 
  

Aanwezig: 
Van de faculteitsraad: 
Namens de LSP-fractie: 
Namens de fractie ONS Leiden: 
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. O. Schalk 
dhr. mr. dr. G. Molier, mw. L.G.L. Ohnesorge 
dhr. mr. G.J.A. Geertjes, mw. mr. dr. E.S. Daalder, dhr. mr. dr. 
M.L. van Emmerik 
 
 

 
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, mw. J. 
Külsen (assessor). 

 
Van het faculteitsbureau: 
 
 
 

 
mw. V.C. Versluis-Blankestijn (griffier en notuliste) 
mw. drs. M. Langeler- Hollebeek 
 

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

 
 
mw. dr. K.M. Pitcher 
mw. L. Knoch 
 
Mw. Mr. dr. M.P. Sombroek- van Doorm 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 10.02 uur en heet allen welkom.  
 
2. Verslagen van de vorige vergadering 
De verslagen van de vergadering van 7 maart 2022 worden zonder wijzigingen vastgesteld. Het 5 
verslag zal nog gecheckt worden op typfouten.  
 
Dhr. Liefaard wil graag naar aanleiding van de vorige bijeenkomst even terugkomen op het punt over 
de omgangsvormen van studenten naar docenten. Naar aanleiding van dit gesprek en een artikel in 
de Mare is er bij LLP onrust ontstaan. Hierbij wil dhr. Liefaard aangeven dat het nooit de bedoeling is 10 
geweest om LLP te bekritiseren en dat het vooral gaat over het adresseren van dit probleem en dat 
het om de omgangsvormen gaat en op een academische manier met elkaar om te gaan. Dit is een 
gesprek dat gevoerd moet worden en ligt niet alleen bij de LLP. 
 
3. Aanmelding punten voor de rondvraag  15 
 
De ONS Leiden fractie 
Wat zijn de vorderingen van de werkgroep Keuzevakken en dan voornamelijk de juridische stages? 
 
 20 
 
De LVS- fractie 
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Naar aanleiding van de vorige vergadering: email aanvragen extra tijd voor tentamens, 
terugkoppeling. 
 25 
De fractie ONS Leiden 
De reserveringen tijdens de tentamenperiodes in de UB en in het KOG.  
 
De fractie Onafhankelijken 
Het controleren van de LU-card bij binnenkomst van het KOG. 30 
 
De PP-fractie 

1) Een update over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van beledigende uitingen 
van studenten.  

2) Online onderwijs post-corona.  35 
 
 
4. Onderwijs 
 Ter consultatie 
a. OER’ren 2022-2023 40 
Mw. mr. Jet Liesker (beleidsmedewerkster afdeling Onderwijsbeleid) schuift aan met betrekking tot dit 
agendapunt. Dhr. Liefaard geeft aan dat de OER’en elk jaar langskomen. De faculteit ziet dat met 
toenemende mate de modelOER bepalend is. De faculteit heeft steeds minder ruimte om hiervan af te 
wijken. Laat onverlet dat er steeds kritisch wordt gekeken door de afdeling Onderwijsbeleid wat 
passend is voor de opleidingen van de faculteit en de diversiteit daartussen. Dit is niet problematisch 45 
maar heeft wel implicaties voor de medezeggenschap. De modelOER wordt door het College van 
Bestuur (CvB) vastgesteld, wel met input vanuit de faculteiten, maar de medezeggenschap loopt 
vooral via de Universiteitsraad (UR).  
Er zijn twee belangrijke aandachtspunten: 

1) Regeling herkansen voldoendes 50 
Vorig jaar is dit uitgebreid besproken, het uitgangspunt van de faculteit is dat deze 
regeling er is, daar is de faculteit het ook mee eens maar het moet wel uitvoerbaar 
blijven. Deze regeling heeft tijdelijk stilgelegen in coronatijd. Er is nu een belangrijk 
verschil: het hoogste cijfer telt. Dat betekent dat dit voor de studenten minder risicovol is. 
Mw. Liesker voegt toe dat een andere wijziging is dat de propedeusevakken herkanst 55 
mogen worden. 

2) Taaleis studenten 
De taaleis die er in de Engelstalige masters gesteld wordt door de faculteit, ligt hoger dan 
de norm die de faculteit hoort aan te houden op basis van de instroom van de 
Nederlandse studenten op basis van hun VWO- diploma. Als die regel gehandhaafd 60 
wordt dan betekent dit dat alle Nederlandse studenten een taaltoets moeten doen 
(internationale studenten doen die nu al), de kosten voor deze taaltoets zijn voor de 
faculteit. Dat maakt dat er een afweging gemaakt moet worden, wil de faculteit de hoge 
taaleis handhaven of deze verlagen. Deze afweging ligt deze week voor bij het 
Onderwijsbestuur. De fractie ONS Leiden wil graag weten waarom de eis hoger ligt. Dhr. 65 
Liefaard geeft aan dat taal juist voor een juridische opleiding zeer van belang is, een 
basisniveau van de taalkennis is dan van belang. De FGGA gaat deze taaleis loslaten en 
monitoren wat dit betekent voor de voortgang en kwaliteit van de opleiding. De PP-fractie 
wil graag weten hoe de opleidingsdirecteuren hier tegenover staan, het kan een 
belemmering van de instroom betekenen. Dhr. Liefaard geeft aan dat de eerste reactie is 70 
de norm niet te verlagen maar daarna wordt er ook pragmatischer gedacht.  

De fractie Onafhankelijken wil graag weten waarom de term van de eindscriptie is aangepast 
(eindwerkstuk, afstudeerverslag). Dhr. Liefaard geeft aan dat dit te maken heeft met de 
eindwerkstukken bij andere faculteiten, dit is een punt dat de faculteit niet kan aanpassen. Mw. 
Liesker bevestigt dat de faculteit hier inderdaad niet van af mag wijken (vorig jaar kon dit nog wel). 75 
Mocht de faculteit hier alsnog van afwijken dan dient dit aangevraagd te worden bij het CvB. De fractie 
ONS Leiden vraagt of er afgeweken kan worden van de harde aanmelddeadline voor tentamens. Dhr. 
Liefaard antwoordt dat dit uit de harmonisatie van de onderwijslijn komt en dat hier inderdaad niet van 
afgeweken kan worden. De PP-fractie wil graag weten wat een ‘associate degree’ is, is dit een 
juridische graad? Mw. Liesker geeft aan dat het gaat om een juridische graad, het is een 80 
andersoortige HBO- opleiding die aangeboden wordt, deze stond niet eerder in de OER maar is nu 
wel hierin toegevoegd. Er zijn verder geen vragen, dit punt wordt afgerond door de voorzitter met dank 
aan mw. Liesker.  
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Ter informatie 85 
b. Proces rondom ongeschoonde cijferlijsten 
Dhr. Liefaard geeft aan dat het complexer is dan gedacht, volgende vergadering zal dit agendapunt ter 
besluitvorming op de agenda komen. Juridisch ligt het heel genuanceerd: mag je studenten die op 
eigen verzoek een ongeschoonde cijferlijst opvragen, dit weigeren. Dit blijkt juridisch lastig te zijn. De 
faculteit heeft aangegeven de situatie zo vast te willen houden vanwege het juridische argument. 90 
Omdat dit een serieus punt is voor de fracties zal de afdeling Onderwijsbeleid alle argumenten op een 
rij gezet en nog zorgvuldig deze punten langs gaan. Dit zal ook nog met de zusterfaculteiten 
besproken worden.  
 
5. Onderzoek 95 
 Ter informatie 
a. Update Onderzoeksvisitatie 
Dhr. Van den Bogaert geeft aan dat de onderzoeksvisitatie één van de belangrijkste dingen is die 
administratief goed geregeld moet worden dit jaar. De onderzoeksvisitatie vindt plaats begin oktober 
en begin september moet de faculteit een zelfevaluatiedocument naar de commissie sturen. Dit 100 
document zal eerst intern besproken worden en door het CvB gecontroleerd worden. Nagenoeg alle 
bijlagen en tabellen en overzichten zijn afgerond of bijna afgerond. Het belangrijkste is dat de 
zelfstudie in concept klaar is, deze is doorgestuurd naar de leden van het onderzoeksbestuur (OZB) 
en naar de wetenschappelijk directeuren (WD’s). het ziet er naar uit dat de feedback positief is, er zijn 
wat kleine suggesties dus het lijkt erop dat iedereen zich kan vinden in het document dat nu is 105 
voorbereidt.  
 
 Ter informatie 
Sectorplannen rechtsgeleerdheid + SSH 
Dhr. Van den Bogaert geeft aan dat met betrekking tot de twee bestaande sectorplannen die er zijn er 110 
een midterm is geweest. Deze evaluatie is inmiddels beschikbaar, beide sectorplannen worden goed 
geëvalueerd. Als de uiteindelijke eindevaluatie goed is dan komen er aan het eind een aantal 
onderzoeksgelden vast naar de faculteit toe.  
 
Daarnaast wordt er gekeken naar een mogelijk nieuw sectorplan (2023) waar mogelijk interessante 115 
opties zitten voor de faculteit in samenwerking met andere faculteiten op de gebieden van 
gezondheid, recht & veiligheid en privacy. Hier zijn mooie samenwerkingen mogelijk voor de 
onderzoekers van de faculteit, deze mogelijkheid wordt goed in de gaten gehouden.  
 
Meijersbeurzen 120 
In de faculteit is er in de maand juni een traditioneel hoogtepunt: de Meijersbeurzen. Er kunnen dan 
(2, 3 of 4) onderzoeksprojecten starten die door de faculteit worden gefinancierd (of deels 
gefinancierd). Deze onderzoeksprojecten zullen dan vanaf september opstarten. De finale stukken 
worden nu ingediend en dan volgen nog de interviews en beslissingen. Vermoedelijk kan in de 
volgende vergadering aangegeven worden welke onderzoekers en afdelingen of richtingen het 125 
onderzoek zal uitgaan.   

 
6. Organisatie 
 Ter informatie 
a. Facultair strategisch plan 130 
Annet van der Helm en Nicole de Waal (afdeling Marketing & Communicatie) sluiten aan.  
De voorzitter geeft aan dat er gesproken gaat worden over het facultair strategisch plan. Er ligt al veel 
(concrete plannen, midterm adviezen, etc.), het is nu aan de faculteit om keuzes te maken en 
prioriteiten te stellen. De faculteit wil dit graag voor de zomer in een overzichtelijk plan hebben. Er zijn 
verschillende oploopjes georganiseerd om input op te halen bij medewerkers en studenten. Het lijkt de 135 
faculteit belangrijk om ook de faculteitsraad hierin mee te nemen.  
 
Er volgt een interactieve ronde met vragen aan de aanwezigen om het universitaire strategie plan 
(ambities) om te zetten naar eigen prioriteiten/ ideeën.  
 140 
 
 
7. Mededelingen/ Rondvraag 
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De PP-fractie: een update over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van beledigende 
uitingen van studenten.  145 
Dhr. Liefaard geeft aan contact te hebben gehad met de zusterfaculteit in Utrecht. Daar kwam een 
duidelijk beeld naar voren dat zij werken met een docentdecaan. Het idee is dat deze persoon 
beschikbaar is voor docenten om als klankbord te fungeren als er zaken spelen rondom de bejegening 
van studenten naar docenten toe en meer algemeen de omgangsvormen tussen studenten en 
docenten. In Utrecht zijn ze hier tevreden over, er is tevens een document ontwikkelt met een aantal 150 
mogelijke casus-scenario’s waar een docent mee te maken kan krijgen en hoe dan te opereren. Hier 
kan de faculteit verder mee. Verder is er contact gezocht met de BKO-organisatie, daaruit blijkt dat dit 
incidenteel wordt besproken (op aangeven van de docent), zij gaan kijken of dit onderwerp een 
structurelere plek kan krijgen binnen de BKO. De afdeling Onderwijsbeleid is gevraagd om het 
gesprek hierover te organiseren binnen de faculteit met als voorbeeld Utrecht en LLP. Hiermee naar 155 
concrete stappen toewerken om dit onderwerp een plek te geven. De PP-fractie wil benadrukken dat 
dit voor de meeste studenten niet geldt maar voor een kleine groep helaas wel.  
 
De PP-fractie: Online onderwijs post-corona 
Dhr. Liefaard geeft aan dat er twee dingen zijn: lange termijn visie van de faculteit op het onderwijs en 160 
in hoeverre hierin digitale middelen te gebruiken om het onderwijs nog beter te maken. Het contact op 
de campus is ontzettend belangrijk. Hoe kunnen digitale middelen (kennisclips) optimaal gebruikt 
worden naast het fysieke onderwijs? Hier moet naar gekeken worden. De werkgroep Kernvisie kijkt 
hiernaar. Ten tweede moet er gekeken worden naar de coronasituatie: corona is nog niet weg en kan 
bijvoorbeeld in het najaar weer in een golf komen. Hierop is de faculteit zich aan het voorbereiden, de 165 
regiegroep is gevraagd op welke punten de faculteit zich moet voorbereiden: onderwijs, onderzoek 
maar ook thuiswerken/ op de campus werken. De hoofden van de stafdiensten zijn gevraagd om voor 
de zomer dit uit te werken met als uitgangspunt dat we in september weer terug gaan naar de 
campus. Wellicht dat dit in de volgende vergadering besproken kan worden. Het is belangrijk om in 
juni te communiceren naar de organisatie dat na de zomer het gehele onderwijs op de campus weer 170 
start. De fractie Onafhankelijken geeft aan dat een aantal studenten toch gewend is om online 
onderwijs te volgen (bijv. i.v.m. reistijd), dus indien deze twee vormen beiden worden aangeboden dat 
studenten toch minder snel naar de campus komen. De voorzitter geeft aan dat er daarom vroegtijdig 
gecommuniceerd moet worden zodat ook studenten zich daarop kunnen gaan voorbereiden. De PP-
fractie geeft aan dat meer later in het onderwijs van een vak, richting het tentamen bijvoorbeeld wel 175 
kennisclips beschikbaar gesteld kunnen worden. Daarnaast geeft de PP- fractie aan dat er goed 
gekeken moet worden naar deze eerste generatie die weer relatief normaal gaat studeren. Dit 
voortzetten naar de rest van de opleiding.  
 
De fractie ONS Leiden: wat zijn de vorderingen van de werkgroep Keuzevakken en dan voornamelijk 180 
de juridische stages? 
De assessor geeft aan dat de werkgroep even stil heeft gelegen i.v.m. ziekte. Initieel ging het 
voornamelijk over de governance rondom keuzevakken. De keuzevakruimte wordt in een wat groter 
niveau bekeken in het licht van de plannen van het CvB voor harmonisatie van de keuzevakruimte. 
Hier moet ook over nagedacht worden en de juridische stage wordt hier ook in meegenomen. Dhr. 185 
Liefaard vult aan dat dit ook bij de werkgroep Kernvisie besproken wordt.  
 
De LVS- fractie: naar aanleiding van de vorige vergadering: email aanvragen extra tijd voor 
tentamens, terugkoppeling. 
Dhr. Liefaard heeft een alternatieve tekst, het punt van de vorige keer is meegenomen. De studenten 190 
moeten wel weten dat indien zij niet goed met de procedure van de extra tijd omgaan dat de 
organisatie in problemen komt.  
 
De fractie ONS Leiden: reserveren tijdens de tentamenperiodes in de UB en in het KOG, is dit nog 
nodig? 195 
Mw. Sombroek is verhinderd maar heeft haar reactie doorgegeven aan de voorzitter. De voorzitter 
geeft aan dat deze vraag is besproken met het UFB. Deze afspraak is er zodat het UFB inzicht heeft 
in de beschikbare plekken en de plekken eerlijker kan verdelen. Het systeem wordt steeds 
geïntensiveerd voorafgaand aan de tentamenperiodes. Dit loopt nog tot de volgende week. Het is 
bespreekbaar om het anders in te richten maar dit kost wel tijd. Dhr. Leenderts heeft aangeboden met 200 
een studentendelegatie te zitten en te kijken naar de gewenste verbeteringen en hoe dit voor volgend 
jaar ingericht kan worden. De studentenfracties willen graag op dit aanbod ingaan. De voorzitter zal dit 
doorgeven. 
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De fractie Onafhankelijken: het controleren van de LU-card bij binnenkomst van het KOG. 205 
De fractie Onafhankelijken: er wordt sporadisch gecontroleerd op de LU-card bij binnenkomst, is hier 
voorafgaand een specifiek incident geweest en is dit een toekomstige lijn die wordt ingezet? De 
voorzitter geeft aan dat de achtergrond is dat de medewerkers ook weer terugkomen naar het KOG. 
Er zijn meldingen van medewerkers die zich afvragen of iedereen in het gebouw wel hier moeten zijn. 
Het blijkt dat het goed is om hier wat meer zicht op te hebben en dus vandaar deze controles. Er 210 
wordt gevolgd wat hier het effect van is en hoe lang deze controles nodig zijn en er zal dan gekeken 
moeten worden of hier een lijn in gemaakt moet worden. 
 
8. Sluiting openbare vergadering  
De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering om 11.50 uur.  215 


