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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET FACULTEITSBESTUUR  
D.D.  31 MAART 2020 
 
BESLUITVORMING  
 
 
 ONDERWIJS 
 
 Ter besluitvorming 
 
Afgelasting Columbia Summer Programme 2020 
Het faculteitsbestuur besluit, na overleg met de andere betrokken partijen, tot afgelasting van het 
Columbia Summer Programme 2020 in Leiden.  
Actie decaan, hoofd BIO: besluit overbrengen aan alle betrokkenen. 
 
THEMATISCHE BESPREKING  
 
 
 ONDERZOEK 
 
 Ter consultatie 
 
Leiden Research Support – PID 3 pre-award 
Op 6 april 2020 bespreekt de LRS-stuurgroep de laatste versie van het Project Initiatie Document 
over uitbreiding van de pre-award fase ondersteuning. De Stuurgroep wordt gevraagd akkoord te 
gaan met de start van dit project. Het project is gericht op het samen met faculteiten opstellen van 
scenario’s voor ondersteuning, waarna evaluatie volgt en een structuur wordt gevormd. Uiteindelijk 
zijn het de onderzoekers en hun ondersteuners die baat moeten hebben bij de uitkomsten door betere 
en beter vindbare assistentie bij het ontwikkelen van onderzoeksplannen. Opzet, uitgangspunten en 
scenario benadering zijn geschikt om recht te doen aan de facultaire verschillen in behoefte en 
realiteit.  
Het faculteitsbestuur adviseert het hoofd E.M. Meijers instituut akkoord te gaan met de PID met 
enkele kanttekeningen: a) voor de FdR moet aangehaakt worden op het niveau van 
onderzoeksprogramma’s naast het instituutsniveau; b) aanhaking accountmanagers FEZ; c) het 
actief scannen van het fundinglandschap, attenderen op Calls, informeren van (nieuwe) 
onderzoekers blijft een taak voor de FdR zelf. Bepaald moet worden wie dat doet; d) benadrukken 
dat voor de FdR van belang is om aan schaalvergroting te doen door middel van clustering (intern)  
en alliantievorming (extern).  
De portefeuillehouder bedrijfsvoering neemt nog even contact op met de portefeuillehouder 
bedrijfsvoering van FW & N over deze passage: ‘om de huidige ondersteuning niet te verminderen, 
is voor de volledige projectperiode 79 K€ opgevoerd voor vervanging voor het projectteam.’ 
Actie portefeuillehouder bedrijfsvoering: afstemming bovenstaande met hoofd E.M. Meijers 
Instituut. 
 
 
 ORGANISATIE 
 
INFORMATIE 
 
Vooraanmeldingsgegevens januari 2020 – week 6 en 7 
Het faculteitsbestuur neemt kennis van de vooraanmeldingsgegevens:  
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 Universitaire rapportage vooraanmeldingen BA instroom 2020 – 2021 IM/BB d.d. 23 03 2020; 
 Facultaire Stand van zaken inschrijvingen bacheloropleidingen OIC per sept. 2020  d.d. 30 03 

2020; 
 Universitaire rapportage vooraanmeldingen MA instroom 2020 – 2021 september instroom 

d.d. 23 03 20. 
 

TERUGKOPPELING EN VOORUITBLIK DIVERSE GREMIA 
 
ORGANISATIE 
 
 Ter consultatie 
 
Maandelijkse Beraden UL d.d. 26 maart jl.   
Onderwijsberaad  
Tijdens het overleg is uitsluitend gesproken over de situatie rond de maatregelen als gevolg van 
het Corona-virus.  
 
Agenda WD-overleg d.d. 7 apr. a.s.  
De agenda wordt besproken. Het ‘Stappenplan bij overlijden van een medewerker’ wordt ter 
kennisname nagezonden. Dit is het laatste overleg van de WD Publiekrecht Den Ouden. Daar 
wordt ook aandacht aan besteed. Actie: decaan 
 
Informeel overleg vergadering Faculteitsraad d.d. 6 april a.s.  
In overleg met de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter is afgesproken dat de formele 
overleg vergadering van 6 april komt te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt een informeel 
overleg over de situatie rond de maatregelen als gevolg van het Corona-virus georganiseerd op 
hetzelfde geplande tijdstip. Daartoe is een MS TEAMS omgeving ingericht.  
Actie: decaan, bestuurssecretaris 
 
Vaststelling verslag van de vorige vergadering d.d. 24 mrt jl.  
Met inachtneming van een enkele wijziging wordt bovengenoemd verslag vastgesteld.  
Actie bestuurssecretaris: afhandeling e.e.a.  
 
Mededelingen / rondvraag  
 
Mw. mr. dr. E.S. Daalder wint Johannes Cornelis Ruigrok Prijs 
De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge onderzoekers ter 
bekroning van hun (promotie)onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen. Eens 
in de vier jaar wordt de prijs uitgereikt aan een rechtswetenschapper. De prijs is ingesteld door de 
J.C. Ruigrok Stichting en wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen op advies van een door de KHMW benoemde commissie.  
Elsemieke promoveerde op 23 oktober 2018 cum laude in Leiden. Haar dissertatie werd eerder al 
bekroond met de Ted Meijerprijs 2019 van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome en de 
Premio della Corte costituzionale italiana van het Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert. 
Het faculteitsbestuur is hier zeer verheugd over en zal haar de felicitaties overbrengen.  
Actie: decaan 
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Online promoties FdR 
Morgen vinden twee online promoties van de FdR plaats. Het faculteitsbestuur is blij dat deze 
doorgang vinden. Het faculteitsbestuur denkt na over een mogelijkheid om na de crisissituatie iets 
te organiseren voor degenen die in deze periode online zijn gepromoveerd. 
Actie: portefeuillehouder onderzoek, hoofd Meijers instituut 
 


