
 

Programma Introductieweek 2020 voor voltijd propedeusestudenten 
Juridische Opleidingen en Criminologie ingedeeld in een tutorgroep 

Deze Introductieweek bestaat uit online colleges, een vraaggesprek en fysieke en/of online LLP-bijeenkomsten. 
 
MAANDAG 31 augustus 
9.15 - 11.00 uur  Introductiecollege (Live Stream) 

Dit college bestaat onder andere uit welkomstwoorden en studietips. Daarnaast geven twee docenten een minicollege over voor 
juristen en criminologen belangrijke onderwerpen: de Toekomstkamer (hoe kan bij politieke beslissingen rekening worden 
gehouden met de belangen van nieuwe generaties?) respectievelijk de moord op Anne Faber  door recidivist Michael P. (wat ging 
er mis en hoe werkt de tbs-regeling in Nederland?). Ook vertellen ouderejaarsstudenten over hun ervaringen met de studie, de 
faculteit en Leiden in een College Tourformat. 

 
DINSDAG 1 september 
9.15 - 11.00 uur Taal- en etiquettecollege (online clips) 

Dit college bestaat uit verschillende onderdelen: taal in de praktijk, uiteengezet door oud-(pers)officier van justitie Marilyn 
Fikenscher en etiquette bij de universiteit, toegelicht door etiquette-expert Jan Jaap van Weering. Het college wordt ingeleid door 
prof. mr. Alex Geert Castermans. Hij geeft uitleg over het boek De kinderwet van Ian McEwan. Dit boek wordt u aangeboden door 
de faculteit en ontvangt u bij uw eerste LLP-werkgroep. 

 
WOENSDAG 2 september  
16.30 - 17.30 uur Op1-special: strafrecht en de media (online clip) 

Een speciaal voor de propedeusestudenten opgenomen vraaggesprek met (oud)rechter Martien Diemer, officier van justitie 
Wouter Bos en advocaat Brigitte Roodveldt. Presentatrice: Annemarie Brüning (bekend van Hart van Nederland). Onderwerpen: 
‘trial by media’, inzet van media door advocaten en het Openbaar Ministerie en de invloed van media op rechtspraak. Het 
vraaggesprek heeft een Op1-format. 

 
Inloggen voor de online colleges en het vraaggesprek 
Klik 5 minuten voor aanvang op de links die t.z.t. op de webpagina van LLP te vinden zijn. Na het aanklikken van de links verschijnt een inlogscherm. 
Log hier in met uw ULCN-account. Raadpleeg voor nadere uitleg deze webpagina. 
 
Eerste LLP-bijeenkomsten met de tutorgroep 
Zie het onderwijsrooster dat in augustus aan u is gemaild door het OIC voor tijden en locaties. 
 
NB Aanwezigheid is verplicht bij ALLE programmaonderdelen. Alle vermelde aanvangstijdstippen zijn ‘klokke’. Dit programma is onder 
voorbehoud. Check voor het meest recente programma de webpagina van LLP.  
 

Zoek op groep:  Rechten in Leiden 2020-2021 
Zoek op groep:  Criminologie 2020-2021 

https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/moot-court/leiden-law-practices-voor-eerstejaarsstudenten#programma-introductieweek
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/ulcn-account/account-aanvragen/activeren-en-beheren
https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica/moot-court/leiden-law-practices-voor-eerstejaarsstudenten#programma-introductieweek

