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Afspraken Commissie Overlap (2021)
Kader
Sinds 1980 hebben zitting in de Commissie Overlap de vertegenwoordiging van het College
van Bestuur, het Studieadviseursoverleg (STAP), het Leids Assessoren Overleg (LAssO), de
Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV), het Studieverenigingen Overleg Platform
(StOP) en de EL CID/Vademecum-commissie om gezamenlijk de introductieperiode
overzichtelijk te houden voor de aankomende eerstejaarsstudent. Deze eerstejaarsstudent kan
eerstejaars zijn voor wat betreft de aanvang van de studie, het lidmaatschap van een
vereniging of het wonen in de stad. Deze student moet een zo volledig mogelijk beeld krijgen
van de stad, de universiteit, de faculteit/opleidingen, de studenten- en de studieverenigingen.
Het doel van de afspraken is het bereiken van een evenwicht tussen de belangen van de
verschillende partijen.
In onderling overleg stelt de Commissie Overlap conceptafspraken op, waarna alle betrokken
partijen deze afspraken bespreken binnen de organisatie die zij vertegenwoordigen. Na kennis
te hebben genomen van het commentaar op de conceptafspraken en dit eventueel te hebben
verwerkt, stelt de commissie de afspraken vast en worden deze naar alle partners in het
overleg verzonden.
Uitgangspunten
De studie aan de Universiteit Leiden staat centraal. Deze uitgangspunten gelden voor
zowel de opleidingen in Leiden als in Den Haag. De eerstejaarsstudenten zijn naar de
Universiteit Leiden gekomen om te studeren. De verenigingen dragen er zorg voor dat
de activiteiten zo zijn opgezet dat de student te allen tijde aan zijn studieverplichtingen
kan voldoen.
De studenten- en studieverenigingen vervullen een belangrijke rol in de opvang en de
ontplooiing van veel studenten. Dit geldt met name voor de beginperiode van het
studieverblijf aan de Universiteit Leiden, waarin de studenten moeten acclimatiseren.
Gezien het belang van zowel de studie als het lidmaatschap van een studie- of
studentenvereniging, spannen de universiteit, de studie- en studentenverenigingen zich
in om ervoor te zorgen dat iedere eerstejaarsstudent in de gelegenheid wordt gesteld zich
aan te sluiten bij een vereniging, zonder dat dit het besteden van voldoende tijd aan
studie of opleiding door diezelfde eerstejaars in de weg staat.
De Commissie Overlap draagt zorg voor het bewaken van de balans tussen beide
uitgangspunten en streeft er derhalve naar activiteiten in de introductieperiode zodanig
op elkaar af te stemmen dat deze zo min mogelijk met elkaar in het geding komen. De
Commissie Overlap stelt zich tot taak een eventueel conflict middels een uitspraak of
bemiddeling te voorkomen.
Afspraken 2021
1. De eerste aanraking van de aankomend eerstejaarsstudenten met de Universiteit Leiden
en de stad Leiden is de opening van de EL CID-week. In het weekend voorafgaand aan
de EL CID-week organiseren de studieverenigingen en de studentenverenigingen
daarom geen activiteiten voor deze doelgroep. Uitzondering op deze regel wordt
gemaakt voor studieverenigingen die verbonden zijn met de Technische Universiteit
Delft, zoals CDL, LIFE en IESA Shift.
2.

De EL CID-week vindt plaats van maandag 16 augustus tot en met vrijdag 20 augustus
2021. Binnen het rooster van de EL CID-week wordt plaats ingeruimd voor een
zogenaamd faculteitenblok. In dit blok maken studenten kennis met hun opleiding, de
studieverenigingen en kunnen praktische formaliteiten plaatsvinden rond inschrijving
en introductie. Studieverenigingen en studentenverenigingen plannen hun activiteiten,
voor zover het activiteiten buiten het faculteitenblok betreft, in overleg met de EL
CID/Vademecumcommissie.

3.

In de programmering wordt rekening gehouden met het aantal uur dat de deelnemer
nodig heeft om uit te rusten: deelnemers van de EL CID-week mogen maandag tot

Kaiserstraat 25
2311 GN Leiden
Telefoon 071 527 8026

Commissie Overlap
Universiteit Leiden

Blad 2/6
uiterlijk 01.00 uur en dinsdag, woensdag en donderdag tot uiterlijk 02.00 uur in de
panden van de studentenverenigingen aanwezig zijn. De PKvV zal toezien op de
naleving van deze afspraken.
4.

De EL CID-week is in principe tentamenvrij. Alleen voor propedeusetentamens bestaat
de mogelijkheid deze te organiseren. Mochten er toch postpropedeusetentamens zijn
georganiseerd, dan kan men dit melden aan de Commissie Overlap. Bij tijdige melding
zal worden bekeken of individuele bemiddeling tussen student en opleiding mogelijk is.

5.

De studieverenigingen en de studentenverenigingen organiseren geen activiteiten voor
eerstejaarsstudenten in het weekend aansluitend aan de EL CID-week, op zaterdag (hele
dag) en op zondag tot 11.00 uur.

6.

De HOP Week in Den Haag vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021.

7.

De Orientation Week Leiden (OWL) vindt plaats van 30 augustus tot en met 3
september 2021.

8.

Op de zondag voor de opening van het academisch jaar eindigen om 20.00 uur de KMTverplichtingen.

9.

De opening van het academisch jaar op 6 september 2021 is vrij van zowel onderwijs als
studenten- of studieverenigingsactiviteiten. De verenigingen stimuleren de eerstejaars
naar deze opening te gaan.

10. Direct vanaf de eerste studieweek gaan de studieverplichtingen voor op de programma's
van de studie- en studentenverenigingen. De verenigingen organiseren in de eerste
studieweek de (na)kennismakingstijd dusdanig dat de eerstejaarsstudenten het volledige
studieprogramma kunnen volgen. De studie- en studentenverenigingen geven hun
(aankomende) leden dispensatie van de verenigingsactiviteit op enig moment dat
studieverplichtingen bestaan. Het uitgangspunt is om introductieformaliteiten te
beperken tot datgene wat om praktische redenen niet eerder kan worden uitgevoerd.
11. De studieverplichtingen eindigen op de vrijdag van de eerste studieweek uiterlijk om
13.00 uur.
12. De studieverenigingen worden in staat gesteld om hun introductieactiviteiten te
organiseren in het weekend na de eerste, tweede en derde studieweek.
Studentenverenigingen organiseren in deze weekenden geen activiteiten voor eerstejaars.
Het eerste weekend begint op vrijdag om 17.00 uur, het tweede en derde weekend
kunnen, indien er geen onderwijsverplichtingen zijn, beginnen op vrijdag om 09.00 uur.
13. De studentenverenigingen stimuleren de eerstejaars zich aan hun studie te wijden, door
de aspirant-leden schriftelijke informatie te verstrekken over een aantal zaken dat voor
de studie van belang is, zoals studiebegeleiding en BSA, hierbij ondersteund door SOZ.
14. Het college van bestuur en het STAP maken de overlapafspraken en de doelstellingen
bekend bij de faculteitsbesturen en de opleidingen, de PKvV doet dit bij de
studentenverenigingen en het LAssO en het StOP doen dit bij de studieverenigingen.
15. Indien er zich een situatie voordoet waarbij er noodzakelijkerwijs moet worden
afgeweken van de ondertekende overlapafspraken, neemt de Universiteit Leiden hiertoe
het initiatief en betrekt daarbij in ieder geval alle partijen die deelnemen aan de
Commissie Overlap.
Uitzonderingen en overtredingen
Indien een partij af wenst te wijken van de overlapafspraken dient zij tijdig een aanvraag in te
dienen bij de Commissie Overlap. Uitzondering op de afspraken is alleen mogelijk na
toestemming van de commissie.
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Indien er aanwijzingen zijn dat de afspraken worden geschonden, dient hiervan melding te
worden gemaakt bij de Commissie Overlap. Het uitgangspunt is om in een dergelijke situatie
in goed overleg met de betrokken partijen tot een oplossing te komen.
In geval van zwaar en/of herhaaldelijk overtreden van de overlapafspraken of wanneer
intensief overleg niet tot de gewenste uitkomst leidt wordt hiervan melding gemaakt bij het
college van bestuur. Indien daartoe naar zijn mening aanleiding is kan het college van bestuur
op advies van de Commissie Overlap aan betreffende partij één of meer sancties opleggen.
Deze sancties liggen in de materiële en/of immateriële sfeer en zijn gerelateerd aan de ernst en
de aard van de overtreding die in strijd met bovenstaande regels heeft plaatsgevonden. De
sancties kunnen onder meer bestaan uit:
• Geheel of gedeeltelijk verbreken of opschorten van de relatie tussen de betreffende
partij en de Universiteit Leiden
• In geval van een studie- of studentenvereniging: intrekken of opschorten van het
quotum bestuursbeurzen
• Opschorten of terugvorderen van subsidies en andere faciliteiten
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Vastgesteld en getekend voor akkoord te Leiden op 30 maart 2021:

College van Bestuur
Mw. Prof.dr.ir.drs. H. Bijl
rector magnificus

EL CID/Vademecumcommissie
Dhr. T. Zwemmer, commissaris intern

EL CID/Vademecumcommissie
Mw. Z.L.J.S. Amorij, penningmeester

Plaatselijke Kamer van Verenigingen
Mw. S.E. Steenvoorden, praeses

Plaatselijke Kamer van Verenigingen
Dhr. S. Stroet, assessor intern

Studieverenigingen Overleg Platform
Dhr. B. Muijtstege, vice-voorzitter &
commissaris extern

Studieverenigingen Overleg Platform
Mw. L.A. Kwakman, commissaris intern

Leids Assessoren Overleg
Mw. C.R.M. van Beek, assessor LUMC

Studieadviseursoverleg (STAP)
Mw. L.R.J. Reinders, MSc, studieadviseur LST

Getekend voor gezien:

OWL/HOP
Mw. A.C. de Keijzer
Teamleider introductieweken
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Toelichting
Ad 2:
Ad 2:
Ad 9 t/m 12:
Ad 9 t/m 12:

Ad 12:

Binnen de gebalanceerde doelstelling van de EL CID-week past het om een
studie-introductie te houden.
Indien noodzakelijk vanwege mogelijke coronamaatregelen in deze periode
kan de El Cid worden uitgebreid met de donderdag en vrijdag in de week
vooraf en zaterdag aansluitend aan de El Cid.
De eerste studieweek is de week waarin op maandag het academisch jaar
geopend wordt. De afspraken strekken zich ook uit over het
avondonderwijs.
Onder studieverplichtingen worden onderwijsactiviteiten begrepen als
hoor- en werkcolleges, practica, werkgroepen, het wegwerken van
deficiënties, de uitreiking van de propedeuse bul, de noodzakelijke
voorbereidingen en uitwerking. Ook het mentoraat en het tutoraat worden
als integraal onderdeel van de studie beschouwd.
Het StOP, de PKvV en A.L.S.V. Quintus hebben in overleg met de
Commissie Overlap aparte afspraken gemaakt omtrent de overlap tussen de
VAP-activiteiten van A.L.S.V. Quintus en de eerstejaarsweekenden van
studieverenigingen.

Data 2021
Begindatum
14 aug.
16 aug.1

Einddatum
15 aug.
20 aug.

21 aug.
22 aug. 11h00
23 aug.
23 aug.
28 aug.
30 aug.
30 aug.
4 sept.
6 sept. 15h00
6 sept.
10 sept. 17h00
13 sept.
18 sept.2
20 sept.
25 sept.3

22 aug tot 11h00

1

29 aug.
27 aug.
29 aug.
5 sept.
3 sept.
5 sept. tot 20h00
10 sept. tot 13h00
12 sept.
17 sept.
19 sept.
24 sept.
26 sept.

Beschrijving
Weekeinde vrij
EL CID-week, in de EL CID-week is op de
dinsdagochtend het faculteitenblok ingeroosterd
Weekeinde vrij
Start KMT
Eerste week KMT
HOP Week (The Hague Orientation Programme)
Weekeinde bestemd voor KMT
Tweede week KMT
OWL (Orientation Week Leiden)
Weekeinde bestemd voor KMT
Opening Academisch Jaar
Eerste studieweek
Weekeinde I voor studieverenigingen
Tweede studieweek
Weekeinde II voor studieverenigingen
Derde studieweek
Weekeinde III voor studieverenigingen

Indien noodzakelijk vanwege mogelijke coronamaatregelen wordt de El Cid uitgebreid met
12, 13 en 21 augustus.
2 Indien er geen onderwijsverplichtingen zijn kan het weekend aanvangen op 17 september
vanaf 09h00.
3 Indien er geen onderwijsverplichtingen zijn kan het weekend aanvangen op 24 september
vanaf 09h00.
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Schema

Week 32
9 t/m 15
augustus
Maandag

Week 33
16 t/m 22 augustus

Week 34
23 t/m 29
augustus

Week 35
30 augustus
t/m 5
september

EL CID-week*
Kennismakingstijd
Studenten
verenigingen

Week 36
6 t/m 12 september

Week 37
13 t/m 19 september

Week 38
20 t/m 26 september

1e studieweek

2e studieweek

3e studieweek

tot vrijdag 13.00 uur
Studieverenigings-

Studieverenigings-

Studieverenigings-

weekeinde vanaf 17.00 uur

Weekeinde**

Weekeinde**

Maandag Opening
Academisch jaar

Dinsdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Weekeinde
Vrij

Weekeinde Vrij
tot zo 22 aug.
11.00 uur

HOP Week
OWL
Den Haag
Leiden
ma t/m vrij
ma t/m vrij
KMT verplichtingen
eindigen
op zo 5 september 20.00 uur

* Indien noodzakelijk vanwege mogelijke coronamaatregelen wordt de El Cid uitgebreid met 12, 13 en 21 augustus.
** Indien er geen onderwijsverplichtingen zijn, kan het studieverenigingsweekeinde beginnen op vrijdag 17 september in week 37 en vrijdag 24 september in week 38 vanaf 09.00 uur.

