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Afspraken Commissie Overlap (2019)

Kader
Sinds 1980 hebben zitting in de Commissie Overlap de vertegenwoordiging van_het College

van Bestuur, het Studieãdvisenrsoverleg (STAP), de Plaatselijke Kamer van Verenigingen
(pKvV), h"i Studi"v"renigingen Oveileg Platform (SIOP), de EL ClD/Vademecum-

àommírri. en als toehooräer" een lid vãn het Leids Assessoren Overleg (LAssO) oni

gezamenlijk de introductieperiode overzichtelijk 
. 
te houden voor de aankomende

ãerstejaarsstudent. Deze eerstèjaarsstudent kan eerstejaars zijn voor wat betreft de aanvang

uu" a" studie, het lidmaatscháp van een vereniging of het wonen in de stad. Deze stttdent

moet een io volledig mogelijk beeld krijgen van de stad, de ttniversiteit, de

iacult"it/opl"idingen, de"sttldeñtei- en de studieverenigingen..Het doel van de afspraken is

liet bereikËn uor, ã"r, evenwicht ttlssen de belangen van de verschillende partijen'..
In onderling overleg stelt de Commissie Overlap conceptafspraken op, waarna alle betrokken

partijen dezi ofrpraÏ<en bespreken binnen de organisatiè die zij_vertegenwoordigen' Na.kennis

i" h.'lrb"n g.no*.r, van hei commentaar op dã conceptafspraken en dit eventueel te hebben

verwerkt, Jt.lt d" commissie de afspraken vast en worden ðeze naar alle partners in het

overleg verzonden.

Uitgangspunten
- " D; s^tudie aan de Universiteit Leiden staat centraal. Deze uitgangspunten gelden voor

zowel de opleidingen in Leiden als in Den Haag. De eerstejaarsstudenten zijn naar de

Universiteii Leidei qekomen om te studeren. Dã verenigingen dragen er zorg voor dat

de activiteitenzo zijÂ opgezet dat de student te allen tijde aan zijn studieverplichtingen

kan voldoen.
- De studenten- en stgdieverenigingen vervullen een belangrijke rol in de opvang en.de

ontplooiing van veel studenteä. 
"lit 

geldt met nanre voor de beginperiode van het

stuåiev"rbli;f aan de Universiteit Leiden, waarin de studenten moeten acclimatiseren.

- Gezien het belang van zowel de studie als het lidrnaatschap van een studie- of
studentenverenigirig, spannen de Universiteit, de studie- en studentenverenigingen zich

in om eryoor t" zorþn dat iedere eerstejaarsstudent in de gelegenheid wo-rdt gesteld zich

aan te sluiten bij eËn vereniging, 
"onár, 

dat dit het besieden van voldoende tijd aan

studie ofopleiding door diezelfðe eerstejaars in de weg-staat'

- De Comniissie dverlap draagr zorg voor het bewãken van de balans tussen beide

uitgangspunten en streåft er dõrhalvã naar activiteiten in de introductieperiode zodanig

op""käai af te stemmen dat deze zo rnin rnogelijk met elkaar in.het geding komen. De

Commissie Overlap stelt zich tot taak .en 
"veni.reel 

conflict middels een uitspraak of
bemiddeling te voorkomen'

Afspraken 2019
l. ' De eerste aanraking van de aankomend eerstejaarsstndenten met de Universiteit Leiden

en de stad Leiden ii de opening van de EL CI-D-week. In het weekend voorafgaartd aan

de EL CID-week orgotrì."r.ti de studieverenigingen en de studentenverenigingen

daarom geen activiteiten voor deze doelgroep. Uitzondering_ op deze regel wordt

gemaakt ioor studieverenigingen die verbõnden zijn met de Technische Universiteit
Delft, zoals CDL en LIFE.

2. De EL CID-week vindt plaats van rnaandag 12 augusttts tot en met vrijdag 16 augustus

2019. Binnen het roosier van de EL CID-week wordt plaats ingeruimd voor ee¡

,ot."uo*a faculteitenblok. In dit blok maken studenten kènnis met hun opleiding,.de

sttidieverenigingen en kunnen praktische formaliteiten plaatsvinden rond inschrijving

en introductie. De studieveránigingen plannen hun activiteiten, voor zover het

activiteiten buiten het faculieitinblok betreft, in overleg met de EL

CID/Vademecumcommissie.

3. In de programmering wordt rekening gehouden met het aantal uur dat de deelnemer

nodigir""it om uit ìÉ rusten: Deelnenìers van de EL CID-week mogen maandag tot
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uiterlijk 01.00 uur en dinsdag, woensdag en donderdag tot uiterlijk_02.00.uur in de

pandeî van de studentenver"enigingen ãanwezig 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 rnogelijkheíd deze te orgãniseren. Mochten er toch postpropedeusetentamens zijn
georgoiiseerd, dan kan m.tidit melden aan de Comrnissie Overlap. Bij tijdige T.l4i"g
ãal ãe Cornmissie bekijken of individuele berniddeling tussen student en opleiding

niogelijk is.

5. De studieverenigingen en de studentenverenigingen organiseren geen activiteiten voor
eerstejaarsstudeñt"ñ in het weekend aansluitend ãan 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 19 tot en met 23 augustus 2019.

T. De Orientation Week Leiden (OWL) vindt plaats van26 tot en met 30 augustus 2019'

B. Op de zondag voor de opening van het academisch jaar eindigen om 20.00 uur de KMT-
verplichtingen.

g. De opening van het academisch jaar is vrij van. zowel onderwijs als studenten- of
studieverenigingsactiviteiten. De íerenigingen stimuleren de eerstejaars naar deze

opening te gaan.

10. Direct vanaf de eerste studieweek gaan de studieverplichtingen voor oP de programnra's

van de studie- en studentenu"r.irigitrg"rr. De verenigingen organiseren in de eerste

studieweek de (na)kennismakingstijã dusdanig dat de eerstejaarsstudenten het volledige

studieprogramrna'kunn"n volg"en.' De studiè- en studentenverenigingen geven hun
(aankåmeîd") leden dispensaiie van de verenigingsactiviteit gp g"ic moment dat

ìtudieverplichting.n besàan. Het uitgangspunt is om introductieformaliteiten te

beperken tot datg'ene wat om praktische ìedenen niet eerder kan worden uitgevoerd'

ll. De studieverplichtingen eindigen op de vrijdagvan de-eerste studieweek uiterlijk om

13.00 uur ,nËt ,titroñd.ring vãn de-Faculteiterder Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en

Natuurwetenschappen. Ind'íen dit i.v.nr. het samenstellen van de roosters onmogelijk is

dient vooraf (uit.ilijL l mei) overleg plaats te vinden met de Commissie Overlap.

12. De studieverenigingen worden in staat gesteld om hurr introductieactiviteiten te

organiseren in 
" hit weekend na de eerste, tweede en derde studieweek'

Stüdentenverenigingen organiseren in deze weekenden geen activiteiten voor_eerstejaars-

Het eerste *..kãtrã begiñt op vrijdag om 17.00 uur, het tweede en derde weekend

kunnen, indien er geen ðnderwijsverplichtingen zijn, beginnen op vrijdag om 09,00 uur.

L3. De studentenverenigingen stimuleren de eerstejaars zich aan hun studie te wijden, door
de aspirant-leden sèirrii"lijke informatie te verstreld<en over een aantal zaken dat voor

de studie van belang is, zoais studiebegeleiding en BSA, hierbij ondersteund door SOZ.

14. Het CvB en het STAP maken de overlapafspraken en de doelstellingen bekend bij de

faculteitsbesturen en de opleidingen, de ÞKvV doet dit bij de studentenverenigingen en

het LAssO en het SIOP doen dit bij de studieverenigingen'

Uitzonderingen en overtredingen
Indien een pãrtij af wenst te wijken van de overlapafspraken dient zii voor I mei 2019 een

aanvraag in te áien.n bij de iommissie Overlap. Uiizondering op de.afspraken is alleen

mogelijË na toestemming van de commissie. Ináien er aanwijzingen zijn {"1 d9 aßpraken

*orä.Á geschonden, dien"t hiervan melding te worden gemaakt bij de Commissie Overlap. De

Commissie Overlap meldt overtredingen bij het CvB'
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Vastgesteld en getekend voor akkoord te Leiden op

llt uL
College van Bestuur
Mw. Prof.dr.ir.drs. H. Bijl
Vice-Rector Magnificus

M.mecumcomruissie
Mw. H.J.C. Schueler, Penningmeester &
Vice-voorzitter

Kanrer van Verenigingen
Dhr. B.W. de Sitter, Praeses

¡

voor gezlen:

OP
rs. I.D. Leibbrand, Coördinator

EL ClD/Vademecuruco nrmissie
Dhr. G. Koorevaar, Commissaris
Deelnemers en PR

Plaatselijke Kamer van Verenigingen
Dhr. B. Belder, Assessor Intern

Studieverenigingen Overleg Platform
Dhr. B. Schaalje, Penningmeester

Mw. L.R.J. Reinders, MSc

Studieverenigingen Overleg Platform
Dhr. T.W.M. van der Kooi, Vice-voorzitter

Leids Assessoren Overleg
Dhr. O.L.L. Fajgenblat,
Assessor Faculteit der Geesteswetenschappen

;

M
gramnra's



Universiteit
Leiden

Blad 415

Toelichting
Ad2:

Ad 9 t/m 12:

Ad 9 t/m 12:

Ad t2:

Data2Ol9

17 aug.
19 aug. 11h00

Commissie Overlap
U¡úversiteit Leiden

Binnen de gebalanceerde doelstelling van de EL CID-week past het om een

studie-introductie te houden.
De eerste studieweek is de week waarin op nraandag het academisch jaar

geopend wordt. De afspraken strekkèn zich ook uit over het

avondonderwijs.
Onder studieverplichtingen worden onderwijsactiviteiten begrepen als

hoor- en werkåo[eges, practica, werkgroepen, het -wegwerken van

deficiënties, de uitrãiking- van de propedeuse bul, de noodzakelijke

voorbereidingen en uitwerling. Ook dè mento¡aten en tutorraden worden

als integraal onderdeel van de sttldie beschouwd.
In o.Ët nernend de doelstelling van Commissie Overlap orn

eersteiaarsstudenten zowel aansluiting te laten vinden lrij een

studeítenvereniging als een studievereniging wordt in de overlapafspraken

van 2}lg de volgende aanvullende afspraak oPge.nomen:

studentenvereniging A.L.S.V. Quintus mag bij uitzon-dering activiteiten

organiseren in ãe úeekenden na de 1' en 3' studieweek. De activiteit die

doärgaan, op vrijdag na de 2" studieweek plaatsvond wordt in, 2019

verpläatst naår doÁdeidag van diezelfde week. Dele aglivlt9it op_donderdag

12 september 2Ol9 rnag 6ij uitzondering een eindtijd hebben die ná.00.00

Iigt.Dezeafspraak worãt trá ofloop van di overlap periode geëvalueerd door

de betrokken partijen.

19

19
24
26
26

aug'
aug.

10
t2

13

20

a11g,

aug.
aug.
aug.
aug.

31 aug.
2 sept. 15h00
2 sept.
6 sept.
9 sept.

sept.

Beschriivir'EinìIilahtm
Weekeinde vrij
EL CID-week, in de EL CID-week is op de

dinsdagochtend het faculteitenblok ingero osterd
Weekeinde vrij
Start KMT
Eerste week KMT
HOP Week (The Hague Orientation Programme)
Weekeinde l¡estemd 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
Weekeinde III voor studieverenigittg"t-

25 avg.
23 aug.
25 aug.
30 aug.
30 aug.
I sept.20h00

6 sept.
B sept.
13 sept.
15 sept.
22 sept.

18 aug.

11 aug.
16 aug.
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Schema

Week38
16 t/m 22 september

3'studieweek

totwijdag 17.00
uurtÊ*

Week 37
9 t/m 15 september

2ostudieweek

tot vrijdag 17.00
uur**

Week36
2 t/m B september

Week35
26 øugustus

t/m
1 september

Week34
19 t/m 25
augustus

Week 33
12 t/m 18 øugustus

EL CID-week

w Vtii

totzo lB aug.
11.00 uur

Week32
5 t/m 11

augustus

Weekeinde
Vrii

Maandag

Dinsdøg

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Zaterdag

Zondag

* 13.00 uur met uitzondering va¡r {e Faculteiten der-Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuurwetenschappen.


