
Beste	  promovendi, 
	   
Ik	  wil	  jullie	  weer	  graag	  attenderen	  op	  de	  beide	  seminars:	  Pontignano	  en	  
het	  Young	  Researchers	  Seminar. 
	   
1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PONTIGNANO 
Pontignano	  vindt	  dit	  jaar	  opnieuw	  plaats	  in	  Toledo.	  Het	  is	  voorlopig	  
gepland	  in	  de	  eerste	  week	  van	  juli	  van	  1	  t/m	  5	  juli	  2014.	  Let	  op,	  deze	  
datum	  dient	  nog	  te	  worden	  bevestigd	  vanuit	  de	  organisatie.	  Vier	  
promovendi	  kunnen	  mee	  naar	  dat	  seminar.	  	  Het	  onderwerp	  moet	  nog	  
worden	  vastgesteld.	  Dit	  is	  een	  seminar	  waarin	  de	  nadruk	  ligt	  op	  
rechtsvergelijking.	  Er	  wordt	  een	  onderwerp	  gekozen	  dat	  voor	  alle	  
deelnemende	  landen	  (zes	  of	  zeven:	  Italië,	  Frankrijk,	  Duitsland,	  Nederland,	  
België,	  Spanje,	  UK)	  van	  belang	  is	  en	  dat	  ook	  wel	  een	  Europees	  aspect	  
heeft.	  Alle	  in	  Nederland	  actieve	  promovendi	  kunnen	  meegaan,	  maar	  
voorkeur	  krijgen	  de	  promovendi	  aangesloten	  bij	  het	  Levenbach	  instituut.	  
Als	  we	  niet	  aan	  de	  vier	  komen	  kunnen	  we	  buitenlandse	  aio’s	  die	  op	  een	  
sociaalrechtelijk	  onderwerp	  promoveren,	  uitnodigen. 
We	  moeten	  daarom	  zo	  snel	  mogelijk	  weten	  wie	  er	  meegaan.	  Meld	  je	  dus	  
zo	  snel	  mogelijk	  aan.	  Saskia	  Klosse	  heeft	  de	  leiding	  van	  dit	  seminar. 
	   
Afspraak	  binnen	  het	  Levenbach	  instituut	  is	  dat	  de	  reiskosten	  door	  je	  
universiteit	  worden	  betaald.	  De	  verblijfkosten	  zijn	  voor	  organiserende	  
landen	  (Spanje	  en	  Italië).	  Er	  wordt	  wel	  een	  eigen	  bijdrage	  van	  €	  50	  
gevraagd. 
	   
2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  YOUNG	  RESEARCHERS	  SEMINAR 
Het	  Young	  Researchers	  Seminar	  wordt	  gehouden	  van	  8	  t/m	  11	  mei	  2014	  
in	  Gent	  (België).	  Als	  het	  goed	  is	  kunnen	  we	  op	  8	  mei	  hier	  vertrekken.	  Op	  
zondagmiddag	  11	  mei	  (na	  lunch)	  gaan	  we	  terug.	  Het	  programma	  loopt	  tot	  
zondag	  lunch.	  Ook	  naar	  dit	  seminar	  kunnen	  in	  beginsel	  maximaal	  vier	  
promovendi	  mee.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  een	  aantal	  promovendi	  een	  
introductie/presentatie	  houdt	  over	  hun	  onderzoek.	  Dat	  betekent	  dat	  je	  
wel	  een	  eind	  gevorderd	  moet	  zijn.	  Niet	  iedereen	  (van	  ‘onze’	  promovendi)	  
hoeft	  te	  presenteren.	  Als	  je	  niet	  presenteert	  wordt	  geacht	  en	  verwacht	  
mee	  te	  discussiëren	  over	  een	  gepresenteerd	  promotie-‐project.	  Het	  kan	  
zijn	  dat	  je	  gevraagd	  wordt	  als	  referent	  op	  te	  treden.	  Dat	  hoor	  je	  vooraf.	  
Aan	  dit	  seminar	  kunnen	  maximaal	  36	  promovendi	  meedoen.	  Ze	  komen	  uit	  



inmiddels	  een	  groot	  aantal	  ‘oude’	  lid	  staten	  en	  een	  aantal	  uit	  nieuwe	  lid	  
staten.	  De	  laatste	  jaren	  doen	  zo’n	  10	  á	  12	  landen	  mee.	  Dart	  verwachten	  
we	  dit	  jaar	  ook	  weer. 
	   
Als	  je	  met	  dit	  Young	  Researchers	  Seminar	  mee	  wilt	  doen,	  dan	  moet	  je	  je	  
zo	  snel	  mogelijk	  opgeven.	  Inmiddels	  hebben	  zich	  al	  twee	  gegadigden	  
gemeld	  (Miriam	  Kullmann	  en	  Nina	  Büttgen).Op	  een	  gegeven	  moment	  sluit	  
de	  termijn,	  en	  kunnen	  wij	  een	  selectie	  maken,	  als	  er	  meer	  dan	  vier	  
gegadigden	  zijn.	  Degenen	  die	  al	  een	  keer	  geweest	  zijn,	  zijn	  niet	  
uitgesloten	  maar	  ze	  zullen	  voorrang	  moeten	  geven	  aan	  promovendi	  die	  
nog	  niet	  geweest	  zijn.	  In	  elk	  geval	  kan	  er	  maar	  één	  promovendus	  mee	  die	  
al	  eerder	  geweest	  is.	  Ook	  hier	  zijn	  buitenlandse	  aio’s	  niet	  uitgesloten,	  
maar	  daarvoor	  geldt	  hetzelfde	  als	  voor	  het	  Pontignano	  seminar. 
	   
De	  reiskosten	  worden	  door	  je	  universiteit	  betaald.	  De	  verblijfkosten	  zijn	  
voor	  organiserend	  land	  (België)	  met	  een	  eigen	  bijdrage	  van	  €	  50	  of	  €	  100.	  
Als	  begeleider	  gaat	  Teun	  Jaspers	  (heeft	  de	  leiding	  van	  dit	  seminar).	  	   
	   
Jullie	  weten	  inmiddels	  dat	  binnen	  het	  Levenbach	  instituut	  met	  alle	  
hoogleraren	  de	  afspraak	  is	  gemaakt	  dat	  een	  deelname	  aan	  één	  van	  de	  
seminars	  onderdeel	  wordt	  van	  het	  opleidings-‐	  en	  begeleidingsplan	  voor	  
elke	  promovendus.	  Neem	  dus	  contact	  op	  met	  je	  hoogleraar/promotor	  als	  
je	  er	  naartoe	  wilt. 
	   
Vergeet	  niet	  je	  zo	  snel	  mogelijk	  op	  te	  geven.	  Dat	  is	  nodig	  voor	  de	  
organisatie!! 
	   
KIJK	  verder	  op	  de	  website	  van	  het	  Levenbach	  Instituut. 
	   
Vriendelijke	  groet, 
	   
Namens	  de	  opleidingscommissie	  Levenbach	  instituut 
Saskia	  Klosse	  en	  Teun	  Jaspers 
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