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Je staat natuurlijk te popelen om te beginnen. 
In het vorige deel hebben we je al wat handige 
informatie gegeven over Universiteit Leiden 
en je werkplek. In dit tweede deel lees je meer 
over onze faculteit, waar wij voor staan en veel 
meer handige informatie. Veel leesplezier!

welkom
op je eerste werkdag!
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Onze Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een van de zeven 
faculteiten van de Universiteit Leiden. De faculteit is gevestigd 
in twee prachtig gerenoveerde monumentale panden in het 
historische hart van Leiden en daarnaast bieden we onderwijs 
en onderzoek op de Campus Den Haag. Met onze internationale 
oriëntatie en wortels diep in de Nederlandse rechtsorde hebben 
wij vele generaties juristen opgeleid voor de kernfuncties van de 
rechtsstaat. In ons onderzoek beperken we ons niet tot een enkel 
speerpunt, maar streven we naar excellent en innovatief onderzoek 
over de volle breedte van het recht en de criminologie. 

Faculteit der
Rechts
geleerdheid 

neem alvast 
een kijkje 
in onze 
gebouwen!
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https://www.youtube.com/watch?v=XkYXXfVje2Q&feature=youtu.be
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Onderzoek
 
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid verricht 
hoogwaardig onderzoek waar proefschriften, 
boeken en overige wetenschappelijke publicaties uit 
voortkomen. Daarnaast draagt de faculteit bij aan het 
maatschappelijk debat met optredens in de media en 
populaire publicaties. 

Wil je meer weten over de huidige onderzoeks
programma’s die binnen de faculteit lopen? Of ben je 
benieuwd op welke profileringsgebieden de faculteit 
zich voornamelijk richt of welke wetenschapsdossiers 
onder Rechtsgeleerdheid vallen? Actuele informatie 
hierover en meer vind je op de website. 

Onderwijs
 
Onze faculteit staat zowel nationaal als internationaal 
goed aangeschreven. In de QS World University 
Rankings 2020 staan we op nummer 24 en daarmee 
zijn we de beste juridische faculteit van Nederland.  
En daar zijn we natuurlijk trots op!

De faculteit is internationaal georiënteerd en heeft 
veel contacten met buitenlandse universiteiten. 
De invloed van internationalisering en Europese 
integratie neemt voortdurend toe in alle delen van 
de maatschappij en het recht. De inrichting van de 
opleidingen sluit hier geheel op aan. Met ook een 
vestiging in Den Haag zitten we dicht bij de politiek 
en vele internationale organisaties op het terrein van 
vrede en recht. 

We hebben een ruim aanbod aan opleidingen voor 
zowel studenten als professionals. Er zijn maar liefst 
vier bacheloropleidingen en 16 masteropleidingen. 
Daarnaast is er een breed palet aan minoren, 
honoursonderwijs, summerschools, Leiden Law 
Courses, postacademisch onderwijs en bovendien 
kunnen hoogopgeleide professionals kiezen uit tien 
advanced masteropleidingen. 
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https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/onderzoek
https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/onderwijs
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Wetenschappelijke integriteit 
Binnen de universiteit staat een integere en betrouwbare 
beoefening van wetenschap centraal. Daarom bestaat binnen 
de Universiteit Leiden de Commissie Wetenschappelijke 
Integriteit. Zijn er vragen of omstandigheden rondom 
wetenschappelijke integriteit? De vertrouwenspersoon is het 
eerste aanspreekpunt. Deze zal je advies geven en wijzen op de 
eventueel te volgen wegen en procedures.  

Gedragscodes
Wat houdt integer handelen precies in? Om kaders te geven 
aan integriteit heeft het College van Bestuur de Gedragscode 
Integriteit vastgesteld. De code beschermt je bij ongewenst 
gedrag, helpt je om risico’s te onderkennen, maakt het 
makkelijker om weerstand te bieden aan verleidingen en helpt 
je om druk van buitenaf te weerstaan. 

Vertrouwenspersoon
We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar er kunnen allerlei 
redenen zijn waarom je ondersteuning of advies zou willen van 
een vertrouwenspersoon binnen de universiteit. De Universiteit 
Leiden heeft verschillende soorten vertrouwenspersonen. 

Bedrijfshulpverlening
De Universiteit Leiden heeft een uitgebreide organisatie voor 
bedrijfshulpverlening (bhv). Een bhv’er is een medewerker 
die na het volgen van een opleiding hulp verleent bij kleine 
incidenten. 

Ontruimingen
Hoor je het ontruimingssignaal (slow whoop) afgaan? Er zijn 
ontruimingsinstructies voor medewerkers in het algemeen 
en voor docenten die hun studenten naar buiten moeten 
begeleiden. 

Diversiteit en inclusiviteit
Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe meer 
creativiteit en innovatie. En dat komt ten goede aan 
de kwaliteit van onderwijs en onderzoek! Daarom is er 
binnen de universiteit oog voor gelijke kansen voor elk 
individu. 

Healthy University
De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat alle 
medewerkers veilig, gezond en prettig kunnen 
werken. Sinds 2018 is de universiteit  aangesloten bij 
het internationale netwerk Healthy Universities. De 
missie luidt: ‘Een Healthy University streeft naar een 
leeromgeving en organisatiecultuur die de gezondheid en 
het welzijn van studenten en medewerkers stimuleert en 
duurzaamheid bevordert’. 

Waar staan wij voor?
Veiligheid en integriteit
Veiligheid en integriteit zijn belangrijke kernwaarden binnen 
de universiteit. Iedereen die met de Universiteit Leiden te 
maken heeft, moet erop kunnen vertrouwen dat wij integer 
handelen. 
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https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/over-ons-onderzoek/kwaliteit-en-integriteit/wetenschappelijke-integriteit
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/personeelsbeleid-en-gedragscodes/gedragscodes/gedragscode-integriteit/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/personeelsbeleid-en-gedragscodes/gedragscodes/gedragscode-integriteit/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/bestuur--organisatie/vertrouwenspersonen-en-klachtencommissies/vertrouwenspersonen/vertrouwenspersonen/governance-and-global-affairs?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/veilig-werken/bedrijfshulpverlening/bedrijfshulpverlening/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/vr/ontruimingsite?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/personeelsbeleid-en-gedragscodes/diversiteit-en-inclusiviteit/werken-in-een-diverse-omgeving/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/gezondheid-en-veiligheid/ziek-en-gezond/healthy-university/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
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Voor onderwijsondersteuning  
kan een docent aankloppen  
bij het Cleveringa Instituut.  
Zij dragen zorg voor de kwaliteit 
en organisatie van het onderwijs, 
zoals:
  de ontwikkeling van 

onderwijsbeleid en 
onderwijsvernieuwingen;

  de onderwijsadministratie en 
roostering;

  studieadvisering en 
loopbaanbegeleiding voor 
studenten;

  ICTondersteuning van het 
onderwijs;

  het bewaken van de 
onderwijskwaliteit. 

Learning & Teaching community
Als docent word je toegevoegd 
aan de Microsoft Teamsomgeving 
‘Learning & Teaching Community’. 
Binnen deze omgeving worden 
kennis en best practices rondom 
onderwijs met elkaar gedeeld. 

Heb je hulp nodig bij het 
ontwerpen van je onderwijs?  
Of heb je vragen over hoe je kunt 
toetsen? Voor alle vragen rondom 
onderwijs kun je mailen naar  
ltc@law.leidenuniv.nl. 

Goed om te weten

Onderzoekers kunnen voor alle 
vragen rondom onderzoek terecht 
bij het E.M. Meijers Instituut. Zij 
dragen zorg voor de kwaliteit en de 
organisatie van het wetenschappelijk 
onderzoek van de faculteit. Ook de 
facultaire Graduate School of Legal 
Studies, die de promovendiopleiding 
verzorgt, valt onder het E.M. Meijers 
Instituut. 

Promovendi
Start je binnenkort met je 
promotietraject? Op de website 
vind je allerlei informatie over 
het promotietraject, van het 
publiceren van je proefschrift tot de 
promotieplechtigheid, en nog veel 
meer. Ook het promovendihandboek 
en allerlei andere handige formulieren 
kun je hier vinden. 

Hou je mailbox goed in de gaten, 
want elke paar maanden verschijnt er 
een promovendinieuwsbrief waarin 
jij en je promotoren op de hoogte 
worden gehouden van de laatste 
nieuwtjes! 

Fellowships
De faculteit biedt onderzoekers 
de mogelijkheid van een research 
fellowship. Dit stelt hen in staat om 
op hoog niveau wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten binnen een 
onderzoeksprogramma. Het doel 
van de onderzoeksprogramma’s 
van onze faculteit is het creëren 
van inhoudelijke synergie binnen 
een goed functionerend en 
inspirerend onderzoeksklimaat. 
Ieder gepromoveerd lid van 
de academische staf van de 
faculteit wiens werkbetrekking 
ook onderzoeksverplichtingen 
heeft, dient mee te doen aan de 
zogenaamde RAFrondes. 

Voor de onderzoekerVoor de docent
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https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/rechtsgeleerdheid/faculteitsbureau/stafdienst-onderwijs-cleveringa-instituut
mailto:ltc%40law.leidenuniv.nl?subject=
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/rechtsgeleerdheid/faculteitsbureau/stafdienst-onderzoek-meijers-instituut
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/rechtsgeleerdheid/faculteitsbureau/stafdienst-onderzoek-meijers-instituut
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/onderzoek/promoveren?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/onderzoek/promoveren/formulieren-en-reglementen/formulieren-en-reglementen/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau#tab-2
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/onderzoek/promoveren/postdocs-en-fellowships/fellowships/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau#tab-2


Bibliotheek
De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) 
hebben een speciale status binnen de universiteit. 
Studenten en medewerkers maken graag gebruik 
van de vele werkplekken en uiteraard kun je hier  
als student en medewerker boeken lenen.  
De Universiteitsbibliotheek (ook wel UB genoemd) 
is te vinden op de Witte Singel in Leiden, maar ook 
het KOG en Wijnhaven hebben een bibliotheek in 
het gebouw. Om toegang te krijgen en boeken te 
lenen heb je een LUCard nodig. 
Als onderzoeker kun je bij de bibliotheek terecht 
voor allerlei zaken: open access, datamanagement, 
gebruik van digitale data, auteursrechten, het 
vinden van artikelen etc.

Docenten kunnen ook voor allerlei zaken 
aankloppen bij de bibliotheek, zoals (digitale) 
collegeplanken, auteursrecht voor docenten, 
videodiensten, informatievaardigheden etc. 

Overzicht 
arbeidsvoorwaarden

Van salaris tot verlof, van keuzemodel 
arbeidsvoorwaarden tot woonwerkverkeer. 
De belangrijkste onderwerpen staan hier op 
een rij. 

Resultaat- & 
Ontwikkelingsgesprek

In de eerste drie maanden heb je een 
startgesprek met je leidinggevende.  
In dit gesprek maken jullie afspraken  
die de basis vormen voor de jaarlijkse 
Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken 
(R&Ogesprekken).

Verlof aanvragen of 
onkosten declareren

Wil je vakantiedagen opnemen of 
onkosten declareren? Dit kun je 
zelf regelen via SAP Self Service. 
Gebruik je ULCNaccount om in 
te loggen. Tip: SAP Self Service 
werkt het beste in Internet 
Explorer.

Feestdagen en 
verplichte  
vrije dagen

De universiteit kent een aantal 
feestdagen en verplichte 
sluitingsdagen. Dit zijn dagen 
zoals Kerst en Pasen, maar ook 
het Leids Ontzet op 3 oktober is 
voor iedereen een vrije dag. Zet 
het alvast in je agenda!
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/over-ons/locaties/universiteitsbibliotheek
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/over-ons/locaties/bibliotheek-rechten
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/over-ons/locaties/wijnhaven-bibliotheek-den-haag
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/onderzoekers
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/docenten
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/nieuwe-medewerker/arbeidsvoorwaarden/overzicht-arbeidsvoorwaarden/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/ontwikkeling/resultaat--en-ontwikkelingsgesprek/resultaat--en-ontwikkelingsgesprek/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/hulp-ondersteuning-en-klachten/self-service/self-service/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/werktijden/feestdagen-en-sluitingsdagen/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/arbeidsvoorwaarden-salaris-en-vergoedingen/werktijden/feestdagen-en-sluitingsdagen/rechtsgeleerdheid/fdr-bestuur-bureau?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
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Communicatie
Blijf op de hoogte
Als faculteit houden wij onze medewerkers 
graag op de hoogte van belangrijke 
mededelingen, nieuws, events en 
beleidszaken. Hou de medewerkerswebsite, 
de facultaire nieuwsbrief, de schermen in 
de hal en op de koffieautomaten en directe 
mailings goed in de gaten!

Huisstijl
In onze communicatie willen we 
een herkenbaar en eenduidig beeld 
overbrengen. Onze huisstijl helpt daarbij. 
Lees erover in het huisstijlhandboek.

Sociale media
De faculteit is op verschillende 
socialemediakanalen actief. Volg jij ons al?

Medezeggenschap
Wil jij je naast je werkzaamheden actief 
inzetten voor de universiteit en de 
faculteit en meedenken en beslissen over 
belangrijke onderwerpen? Als medewerker 
kun je je kandidaatstellen voor een van 
de medezeggenschapsorganen: de 
Universiteitsraad of de Faculteitsraad.

E-mailhandtekening
In Microsoft Office kun je een handtekening instellen die 
onderaan je emails wordt geplaatst. Hoe je dit kunt doen, 
lees je hier. Voor je handtekening kun je het volgende format 
gebruiken:

Naam
Functie | Afdeling

Universiteit Leiden | Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Tel: +31 71 123 4567
Email: email@law.leidenuniv.nl
Adres: Steenschuur 25 – kamer 
Werkdagen: ma t/m vrij

Serviceplein
Via het Serviceplein kunnen personele 
mutaties worden uitgevoerd, zoals het 
aanstellen van nieuwe medewerkers, 
wijzigingen op het dienstverband 
(inschaling, functie, etc.) en ontslag. 
Het serviceplein is dus voornamelijk 
van toepassing voor medewerkers met 
een leidinggevende functie of voor 
secretaressen en managementassistenten. 
Zij kunnen een verzoek indienen en 
digitaal goedkeuren, waarna het 
Personeel Shared Service Center (PSSC) 
het verzoek afhandelt. Het Serviceplein 
is te vinden in het menu rechts op de 
medewerkerswebsite. Om in te loggen heb 
je je ULCNgegevens nodig. 

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen en aanpassing van andere 
persoonlijke gegevens kun je doorvoeren 
via SAP Self Service. 
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https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://huisstijl.leidenuniv.nl/nl/
https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/bestuur/universiteitsraad
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/rechtsgeleerdheid/bestuursorganen-en-commissies/faculteitsraad
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/een-handtekening-maken-en-toevoegen-aan-berichten-8ee5d4f4-68fd-464a-a1c1-0e1c80bb27f2?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/hulp-ondersteuning-en-klachten/contact/pssc-servicepunt
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/hulp-ondersteuning-en-klachten/self-service/self-service/rechtsgeleerdheid?cf=rechtsgeleerdheid
https://www.facebook.com/LeidenLawSchool
https://twitter.com/LeidenLaw
https://www.instagram.com/leidenlaw/
https://www.linkedin.com/company/leiden-law-school/


Binnenkort ontvang je het derde en laatste 
deel van het onboarding magazine met onder 
andere meer over de geschiedenis van onze 
faculteit en tips voor wat te doen naast je werk, 
zoals een juridische wandeling. Stay tuned!

Heb je vragen naar aanleiding van dit magazine?
Voor werk gerelateerde vragen kun je altijd terecht bij onze P&Oadviseurs.
Neem voor vragen over dit magazine gerust contact op met de afdeling Marketing & Communicatie. 
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stay
tuned!

Grafisch ontwerp: Ratio Design, Haarlem
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https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/rechtsgeleerdheid/faculteitsbureau/personeel-organisatie
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/rechtsgeleerdheid/faculteitsbureau/marketing-en-communicatie
http://ratio.design
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