Bachelorscriptie 2018-2019

Invulformulier scriptie-onderwerpen bachelor III Rechtsgeleerdheid
Algemene gegevens
Vaknaam vlgs studiegidsnr (zie onderaan*)

: 22978080T (Encyclopedie vd rechtsw-scr)

Naam docent

: Prof. dr. P.B. Cliteur.

Titel scriptie onderwerp

: Recht, staat en religie.

Vereiste voorkennis (vak uit Ba2 of Ba3)1

:

Max aantal te begeleiden stud (indien bekend) : 9
Korte beschrijving onderwerp (5 à 10 regels)

: In de scriptie worden de spanningen

belicht tussen recht, staat en religie. Het gaat om vragen als:
1. Moet vrijheid van godsdienst als zelfstandig recht blijven bestaan of kan dit opgaan
in vrijheid van expressie?
2. Hoe kan de overheid stimuleren dat mensen niet hun primaire ankerpunt in hun
religie vinden in plaats van loyaliteit aan het nationaal staatsverband?
3. Is vrijheid van expressie te handhaven wanneer terroristen deze proberen te
ondermijnen door intimidatie en geweld?
4. Zou de overheid critici van de Islam moeten vervolgen vanwege aanzetten tot haat,
discriminatie, geweld en belediging van een groep op rond van ras of religie?
5. Zouden praktijken als vrouwelijke genitale verminking meer voortvarend moeten
worden vervolgd door het Openbaar Ministerie?
6. Zouden aanhangers van de Kerk van het Vliegend Spaghetti monster ook met een
vergiet op hun hoofd op de pasfoto van een paspoort moeten mogen staan?
7. Is het goed dat de Universiteit Leiden gebedsruimtes heeft?
8. Moet het juridisch mogelijk zijn dat landen het huwelijk voor gelijkgeslachtelijke
partners afwijzen als onverenigbaar met hun cultuur?
9. Zou de Nederlandse wetgever theoterrorisme speciaal moeten omschrijven in de
wet?

1

De minimale instapeis voor de bachelorscriptie is: propedeuse behaald + 60 EC uit Ba 2 en/of Ba3
(totaal 120 EC). Hier dus graag aangeven welk(e) specifiek(e) vakken uit Ba2 of Ba3 (niet Ba1!) de
student moet hebben behaald. Uiteraard: alleen indien dit echt nodig is vanwege mogelijk gebrek aan
voorkennis.

10. Zou godslastering weer terug moeten komen in het Nederlandse wetboek van
strafrecht ter bescherming van de godsdienst van religieuze minderheden?
11. Zou het mogelijk moeten zijn dat Geert Wilders een cartoon wedstrijd organiseert in
Nederland?
12. Zou weduwenverbranding mogelijk moeten zijn als dat gebeurt op basis van
vrijwilligheid?
13. Zou het dragen van een boerka in Nederland moeten worden verboden? En
hoofddoeken, keppeltjes en opzichtige kruizen voor onderwijzend personeel?
14. Moeten crucifixen aan de muur van openbare scholen in Europese landen worden
geduld?
Op de eerste bijeenkomst wordt een leidraad besproken die u kunt hanteren bij het verder
ontwikkelen van deze problematiek.

Aanmelding & intake
Wijze van aanmelding studenten voor intake2

: via secretariaat Encyclopedie.

Tijdstip van intake (indien bekend)

:

Scriptie wel/niet mogelijk vanuit buitenland

: Ja, bachelorscripties mogen ook in het Engels

worden geschreven, mits daarvoor toestemming is van de Examencommissie.

Administratieve gegevens
Inlognaam docent (voor BB)

: cliteurpb

Emailadres docent

: p.b.cliteur@law.leidenuniv.nl

Tweede lezer
Naam docent (tweede lezer)

: Prof. dr. A. Ellian.

Emailadres tweede lezer

: a.ellian@law.leidenuniv.nl
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Bij voorkeur via het secretariaat van de afdeling.

