
VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN HET 
FACULTEITSBESTUUR D.D. 26 OKTOBER 2021 

 
1. Opening 
 
2. Onderwijs 
2.1 Proctorio  
Het faculteitsbestuur heeft vorige week het besluit genomen dat de ‘extra tijd studenten’ hun 
tentamen tegelijkertijd online vanuit huis moeten maken. Daarbij wordt proctoring ingezet om 
fraude zo veel mogelijk te voorkomen en om te voorkomen dat een apart tentamen moet 
worden gemaakt door docenten. In beginsel is het tijdens een tentamen met proctoring niet 
toegestaan om de werkplek te verlaten om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, behoudens de 
gevallen waarbij er sprake is van een medische indicatie die bekend is bij de studieadviseurs. 
Het faculteitsbestuur heeft bij nader inzien besloten toiletbezoek tijdens online tentamens wel 
toe te staan, omdat anders vervelende of zelfs schrijnende situaties kunnen ontstaan. Dit besluit 
geldt voor alle studenten die online tentamen doen en is derhalve niet beperkt tot ‘extra-tijd 
studenten’ of tot studenten met een medische indicatie. Het bestuur zal hierover contact 
opnemen met de examencommissie. 
 
2.2 Facultaire minoren 2022-2023 
Het faculteitsbestuur is positief over de facultaire minoren voor 2022-2023. De plannen voor de 
facultaire minoren 2022-2023 zal ook langs de medezeggenschap gaan (8 november a.s.).    
 
2.3 Opleidingscommissies adv. LLM 
Het faculteitsbestuur gaat akkoord met de voorgedragen OLC-leden voor de advanced LLM- 
programma’s. Het bestuur zal contact opnemen met de afdeling Bureau Internationaal Onderwijs 
om de rol van de assessor meer bekend te krijgen bij de internationale studenten.  
 
3. Organisatie 
 
3.1 Faculteitsreglement 
Het faculteitsreglement ligt voor, er zijn op het laatste moment nog een paar voorstellen gedaan 
omtrent de rol van de QAS (en diens voorzitter). Deze voorstellen worden door Ine Houweling 
meegenomen en zij zal de definitieve versie aanleveren die ook naar de wetenschappelijk 
directeuren en de faculteitsraad gestuurd kan worden voor instemming. 

 
3.2 Regiegroep 
Het faculteitsbestuur heeft voorafgaand aan de faculteitsvergadering contact gehad met de 
regiegroep om een aantal punten te behandelen.  
 
3.3 Podcast Leiden Law 
Het faculteitsbestuur is positief over het initiatief om een podcast te starten en verwacht veel 
enthousiasme vanuit de faculteit, universiteit en de studenten. Het lijkt het faculteitsbestuur 
goed om een oproep te doen via de nieuwsbrief voor medewerkers die een podcast willen 
maken.  
 
3.4 Facultaire agenda 
Het faculteitsbestuur gaat akkoord met de planning van de facultaire agenda. Voor de 
Meijerslezing (11 januari 2022) moet goed gekeken worden wat dan de mogelijkheden zijn (fysiek 



of online) en wie er gevraagd kan worden om de lezing te verzorgen.  
 
De datum voor het strandfeest is nog niet bekend, dit in verband met de beschikbaarheid van de 
locaties. Normaal gesproken is het strandfeest altijd juni, het zou mooi zijn als het dit jaar in juli 
kan plaatsvinden.  
 
Verder vraagt het faculteitsbestuur zich af of er aandacht is voor 24 december a.s. Voor veel 
(internationale) studenten en medewerkers is deze dag al een Kerstviering (en dus wellicht lastig 
om naar huis te reizen indien er onderwijs ingepland staat). Dit punt zal doorgegeven worden aan 
de stafhoofden. 
 
3.5 Foto’s faculteitsbestuur 
De groepsfoto voor het FB is gekozen. 
 
3.6 Netwerkwijziging 20 en 21 november a.s. 
Dit agendapunt is bij het hoofdenoverleg van 25 oktober jl. besproken, en bij het 
Bedrijfsvoeringsberaad van 28 oktober a.s. zal aandacht gevraagd worden voor deze wijziging 
(o.a. geplande tentamens).  
 
4. Onderzoek 

 
5. Terugkoppeling + vooruitblik diverse gremia + verslag + ingekomen post 
 
5.1 Terugkoppeling decanenreis 
Deze terugkoppeling is in het vertrouwelijke deel van de vergadering behandeld.  
 
5.2 Agendapunten WD- overleg  
Het faculteitsbestuur gaat akkoord met de voorgestelde agenda. 
 
5.3 Agendapunten Faculteitsraad 
Vanmiddag is er een informeel overleg met de fractievoorzitters, daar zullen nog agendapunten 
naar voren komen.  
 
5.4 Agenda RvA 
De houtkoolschets van het Strategieplan van de universiteit, gecombineerd met onze organisatie, 
de stafafdelingen en wat verder ter sprake komt (faculteit in coronapandemie).  
 
5.5 Cijfers inschrijvingen regulier en adv. LLM 
Het valt op in de cijfers dat het aantal masterstudenten gedaald is (+/- 140 studenten). Het 
faculteitsbestuur ontvangt graag een analyse van het Cleveringa Instituut hiervan (welke 
opleidingen, hoeveel studenten, zijn er indicatoren waardoor dit komt etc.).  
 
Omdat de aanmeldcijfers niet duidelijk zijn is aan Ine Houweling (project manager) gevraagd hier 
naar te kijken (project).  

 
5.6 Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vergadering van 12 oktober jl. is goedgekeurd. 
 
5.7 Ingekomen post 
Het is nog onduidelijk of ZOOM volgend jaar nog gebruikt kan worden. De decaan heeft de 



bestaande zorgen die hierover bestaan overgebracht aan het CvB. Bij het Bestuursberaad en het 
Bedrijfsvoeringsberaad zal dit ook nog ter sprake worden gebracht.  
 

6 Mededelingen/ rondvraag 
QS World University Rankings for Law and Legal Studies 2021 
De universiteit is in de ranking lager geëindigd, hier wordt door Centraal een analyse voor 
gemaakt.  
 
Klachtencommissie 
De assessor gaat na hoe de klachtencommissie ingeregeld moet worden.  
 
Groeifonds 
De gesprekken gaan goed. Op dit moment heeft het Groeifonds vooral een intentieverklaring 
nodig van de faculteit, zij zijn bereid om de suggesties en mededelingen die de faculteit heeft 
gegeven, over te nemen. Een nadere terugkoppeling volgt nog i.v.m. de ingeplande gesprekken.  
 
Oploop docenten 
Dit werkt erg goed, aan het Cleveringa Instituut is gevraagd om dit 1x per maand in te plannen tot 
het eind van het jaar.  
 
Academy for Professionals 
De faculteit gaat praten met het FGGA, i.v.m. de samenwerking met het JPAO en tevens om dit 
breder te trekken dan alleen FGGA en FdR. 
 

7 Sluiting 
Joanne van der Leun sluit het openbare gedeelte van de vergadering.  
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