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Afspraken Commissie Overlap (2020)

Kader
Sinds 1980 bebben zitting in de Commissie Overlap de vertegenwoordiging van bet College
van Bestuur, bet Studieadviseursoverleg (STAP), bet Leids Assessoren Overleg (LAssO), de
Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV), bet Studieverenigingen Overleg Platform
(StOP) en de EL CIDNademecum-commissie om gezamenlijk de introductieperiode
overzicbtelijk te bouden voor de aankomende eerstejaarsstudent. Deze eerstejaarsstudent kan
eerstejaars zijn voor wat betreft de aanvang van de studie, bet lidmaatscbap van een
vereniging of bet 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 bet bereiken van een evenwicbt tussen de belangen van de
verscbillende partijen.
In onderling overleg stelt de Commissie Overlap conceptafspraken op, waama alle betrokken
partijen deze afspraken bespreken binnen de organisatie die zij vertegenwoordigen. Na kennis
te bebben genomen van bet commentaar op de conceptafspraken en dit eventueel te bebben
verwerkt, stelt de commissie de afspraken vast en warden deze naar alle partners in bet
overleg verzonden.
Uitgangspuntcn

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 voot dat
de activiteiten zo zijn opgezet dat de student te allen tijde aan zijn studieverplicbtingen
kan voldoen.
De studenten- en studieverenigingen vervullen een bdangriJ'ke rol in de opvang en de
ontplooiing van veel studenten. Dit geldt met name voor de beginperiode van bet
studieverblijf aan de Universiteit Leiden, waarin de studenten moeten acclimatiseren.
Gezien bet belang van zowel de studie als bet lidmaatscbap van een studie- of
studentenvereniging, spannen de universiteit, de studie- en studentenverenigingen zicb
in om ervoor te zorgen dat iedere eerstejaarsstudent in de gelegenbeid wordt gesteld zicb
aan te sluiten bij een vereniging, zonder dat dit bet besteden van voldoende tijd aan
studie of opleiding door diezelfde eerstejaars in de weg staat.
De Commissie Overlap draagt zorg voor bet bewaken van de balans tussen beide
uitgangspunten en streeft er derbalve naar activiteiten in de introductieperiode zodanig
op elkaar af te stemmen dat deze zo min mogelijk met elkaar in bet geding komen. De
Commissie Overlap stelt zicb tot taak een eventueel conflict middels een uitspraak of
bemiddeling te voorkomen.

Afspraken 2020
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 Tecbniscbe Universiteit
Delft, zoals CDL en LIFE.

2.

De EL ,CID-week vindt plaats van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus
2020. Binnen bet rooster van de EL CID-week wordt plaats ingeruimd voor een
zogenaamd faculteitenblok. In dit blok maken studenten kennis met bun opleiding, de
studieverenigingen en kunnen praktiscbe formaliteiten plaatsvinden rond inscbrijving
en introductie. De studieverenigingen plannen bun activiteiten, voor zover bet
activiteiten buiten bet faculteitenblok betreft, in overleg met de EL
CIDNademecumcomrnissie.

3.

In de programmering wordt rekening gebouden met bet aantal uur dat de deelnemer
nodig beeft om uit te rusten: deelnemers van de EL CID-week mogen maandag tot
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uttemijk llLOO uur en dimdag, wocrudag en dondadag tot uiterlijk 02.00 uur in de
~ 'mll de smden tem~rw.ig in~ aa.awe-zig zijn. De PKvV zal toezien op de
~ ''ail. W e ~ca.ken.
-t..

D'e El CID-wm is in prirrcipe trotamenvrij. Alleen voor propedeusetentamcns bestaat
d e - ~ dcze te o ~rm. Mochten er toch postpro~s etentame ns zijn
melding
~~ dan kan ~n dit mdden aan de Co1D.Olissie Overlap. Bij tijdige
lat de C o ~ bckijhn of individuck bemiddcling tus,cn student en oplciding
~~

x

IDe ~ D en. de studenten~ttn.igingcn organiseren geen activitcitcn voor
east:~ tcn in het ~"ttkend aansluitend aan de El CID-Wttk, op zaterdag (hcle
da:g)mop rondagtot 11.0Ouur.

6.

De HOP Week mDen Haag vindt plaats van I7 tot en met 21 augustus 2020.

'•

De Orieatahoo Week Leiden {O\Yl) vindt plaats van 24 tot en met 28 augustus 2020.

8.

Op~ w.n&ag voor de opening van het acadcmisch jaar cindigen om 20.00 uur de KMT~en_

9°.

De opening vaa het academisch jaar op 31 augustus 2020 is vrij van zowd onderwijs als
srudenten- of studi~renigingsactiviteiten. De verenigingen stimuleren de eerstejaars
aaar de-zr:ope.ning tegaan.

rn. Direct vanaf" de eerste srudiewedc gaan de studieverplichtingen voor op de programma 's
van de studie- en studcntenverenigingen. De verenigingen organiseren in de eerste
studieweek de {na)k.eooismakingstijd dusdanig dat de eerstejaarsstudenten bet volledige
srudieprogramma ku:nnen volgen. De studie- en studentenverenigingen geven hun
(aankomende) Wen dispcnsatie van de vere.nigingsactiviteit op enig moment dat
studie\-crplichtingen bestaan. Het uitgangspunt is om introductieformaliteiten te
beperkm roedatgene wat om praktische redenen niet eerder kan wordcn uitgevoerd
H. De srudie\-erplichtingen eindigen op de vrijdag van de eerste studieweek uiterlijk om
13.00 Ulil.f.
1

I2.

De studkveren.igingen worden in staat gesteld om hun introductieactiviteiten te
organise-rm in het weekend na de eerste, tweede en derde studieweek.
Srndentenverenigingen organiseren in deze weekenden geen activiteiten voor eerstejaars.
Het eerste weekend begint op vrijdag om 17.00 uur, het tweede en derde weekend
bumen, inclien er geen onderwijsverplichtingen zijn, beginnen op vrijdag om 09.00 uur.

n. De studentenverenigingen stimuleren de eerstejaars zich aan hun studie te wijden, door
de a.spira.nt-ledai schriftelijke infomiatie te verstrekken over een aantal zaken dat voor
de studie van bdang is, zeals studiebcgdeiding en BSA, hierbij ondersteund door SOZ.

14.. Het CvB en het STAP maken de overlapafspraken en de dodstdlingen bekend bij de
faculteitsbesturen en de opleidingen, de PKvV doet dit bij de studentenverenigingen en
het !..AMO en het StOP doen dit bij de studieverenigingen.
lfrtzondcri ngen en ovennding en

Ind.ien ecn partij af wenst te wijken van~ overlapafspraken dient zij voor l ma 2020 een
alleen
aanvraag in te dienen bij de Comruiss.ie Overlap. Uitzondering op de afspraken is
mogd.ijk na tocstemming van de commiss.ie. Indien er aanwijzingen zijn dat de afspraken
word.en geschonden, dient hiervan melding te worden gemaakt bij de Commissie Overlap. De
Commissie Overlap mddt overtredingen bij het CvB.
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Vasl'geateld m getekend voor akkoord te Laden op 2 maart 2020:

11 ~

Vi;;j,

College van B 6 t u ~
Mw. Prof.dr.ir.drs. H. Bijl

EL CID/Vademecumcommissie
Mw. M. Haanappd, Voorzitter

L CID/Vademecumcommissie
Dhr. R.S. Spaans, Penningmeester

Plaatselijke Kamer van Verenigingen
Dhr. H.P. Laterveer, Praeses

Plaatselijke Kamer van Verenigingen
Dhr. A. van der Spek, Assessor Intern

tudieverenigingen Overleg Platform
Mw J.Y. van der Ploeg, Voorzitter

Studieverenigingen Overleg Platform
Mw. D.J.E.W.T. Munten, Penningmeester

Leids Assessoren Overleg
Dhr. D.M.C. Latten, Voorzitter
Assessor Faculteit der Rechtsgeleerdheid

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

Getekend voor gezien:

==V=--- di :f
--- - )
-·
OWL/HOP
Mw. Drs. W.E. Nieuwenhuijs,
Hoofd Student Support Services
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Toelichtins
Ad 2:

Ad 9 1/m 12:
Ad 9t/m 12:

Binncn de gebnfancccrde doclsteUing van de EL CID-week past het om cen
studlc-introd11c1ie te houden.
De ecrste studicweek is de week waarln op maandag het academisch jaar
gcopcnd wordt. De afspraken strekl<en zich ook ult over hct
avondonderwijs.
Onder studieverplichtingen worden ondcrwijsactivitciten bcgrepen ala
hoor- en werkcolleges, practica, werkgrocpcn, hct wegwcrken van
dcfici~ntlcs, de uitreiklng van de propedeuse bu!, de noodzakclijke
voorbereidlngen en uitwcrking. Ook het mentoraat en het tutoraat wordcn
als integrnal onderdeel van de studk beschouwd.

Dati,2020

IJegit"latum
08 nug.
10 nug.

151u1g.
17 nug. 11h00
l7rmg.
17 nug.
22 nug. ,
24 aug.
24 aug.
29 aug.
31 aug. 15h00
31 aug.
4 sept. 17h00
7 sept.
12 sept. 1
14 sept.
19 sept. 2

Ei11ttdntum

09 aug.
11,tug.
16 aug.

23 aug.
21 aug.
23 aug.
30 aug.
281mg.
30 aug. 20h00
4 sept. 13h00
6 sept.
11 sept.
13 sept.
18 sept.
20 sept.

Bescliriiving
Wcekcinde vrij
EL CID-week, in de EL CID-week is op de
dinsdagochtend hct faculteitenblok ingeroosterd
Wcekeindc vrij
Start KMT
Eerstc week KMT
HOP Week (The Hague Orientation Programme)
Weekcindc bcstcmd voor KMT
Tweede week KMT
OWL (Orientation Weck Leiden)
Weekeindc bestcmd voor KMT
Opening Academisch Jaar
Ecrstc st:udicwcck
Wcckeinde I voor studievercnigingen
Tweedc studicweck
Weekcinde II voor studieverenigingen
,Oerdc studieweek
Weekeinde III voor studievcreni11im,cn

1
lndien er geen onderwijsverplichtingen zijn kan het weekend aanvangen op 11 scptembcr
vanaf 09h00.
2
Indien er geen onderwijsverplichtingen zijn kan het weekend aanvangen op 18 september
vanaf 09h00.
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Schema

Week32
3 t/m 09
aUJ[ll.StUS
Maandag

Week33
10 t/m 16 augustus

Week34
17t/m 23

EL CID-week

Week35
24 t/m 30

Week36
31 aug11.St11s t/m 6 september

1~ studieweek

~

~

3c: studicwec.k

~

:s

Indien er geen onderwijsverplichtingen zijn, kan het studieverenigingsweekeinde beginnen op vrijdag 11 september in week 37 en vrijdag 18 september in week 38 vanaf09.00 uur.

a1

g

2c: studieweek

Woensda
.. -Den
Donderda
..-· ma,. tlm
Vrijdag
r--=----=--+-------- -+---------+.•······.. _. ~r -..•
·· ·
Weekeinde Vrij ·
Weekeinde
Zaterdag
~"' ... ·
I
Vrij
op:.Z,O ·i-=.-o-_,.
tot zo 16 aug.
Zoridag
11.00 uur
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~
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~ s="'
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Week38
14 t/m 20 september

Maandag Opening
Academisch jaar

Dinsdag

~

Week37
7 t/m 13 september

~

.
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