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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies 

Woensdag 27 mei 2020, 15:30 – 17:00 uur 

 

Aanwezig: Rick Rodenburg (voorzitter); Marloes van der Bel; Laura van Bochove; Silke te Braake; 

Patricia Burghout; Erwin Dijkstra; Rochelle Entius; Marko Heezen; Rutger Hofstee; Jaco Hollebrandse; 

Florian van Hout; Jonathan Huijts; Rohini Jadnanansing; Hidde Kremers; Laura van der Linde; Michelle 

Michels; Lars Roelofsen; Cecily Rose; Dilpreet Singh; Yves Stevens; Fleur Terlouw; Falco Toet; Karst 

Vriesendorp; Hendrik Vrijburg; Emma van Wagensveld; Amber Visser; Elina van ’t Zand. 

 

In aanwezigheid van: Emma Faber (verslag); Michiel Hanssen; Gerda Korevaar; Dion Latten; Ton 

Liefaard; Nilson Milheiro Anselmo; Erik Reinders; Jasper Schut. 

 

Afwezig: Hilal Dogan; Miranda Gillis; Joris Hermeling; Roberto van den Heuvel; Nabeela Hussain; 

Lune Klappe; Claire Letterie; Maite van Noort; Melanie Overmars; Hanneke Palmen; Eva Schmidt; 

Romie Schonewille; Diba Sohrab; Fayette Tensen; Karst Vriesendorp; Kartica van der Zon. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt om 15:31 uur geopend. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Verslag vergadering 29 april 2020 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Maatregelen coronavirus 

Erik Reinders schuift aan om dit punt toe te lichten. Vanuit de onderwijsondersteuning is men druk 

bezig met de afronding van het huidige collegejaar en de voorbereiding voor het volgende collegejaar. 

Er zijn nog altijd veel onzekerheden over de gang van zaken volgend semester. Universiteiten trekken 

zo veel mogelijk samen op; op universitair niveau is een centraal crisisteam aangesteld en facultair 

houdt het decentrale crisisteam zich bezig met de vertaling van alle beslissingen voor onze faculteit. 

Uitgangspunt is dat we slechts 20% van de maximale capaciteit kunnen gebruiken en dat we 

bovendien gehouden zijn aan tijdsloten. 

Voor de ondersteuning van docent is de Law and Teaching Community opgericht, met een eigen team, 

waarin informatie gedeeld wordt. 

Het KOG is inmiddels voorzien van looproutes. Over de capaciteit van de lokalen is nog geen 

duidelijkheid; de roostering is daarom on hold gezet. De tutorgroepen zullen waarschijnlijk in kleiner 

verband met zo’n 15 mensen plaatsvinden. 

Jasper Schut vraagt of er al een facultair standpunt over de inzet van proctoring is. De werkgroep 

remote toetsing en fraudepreventie heeft hiernaar onderzoek gedaan. De zorgen van studenten over het 

gebruik van proctoring zijn bekend en worden serieus genomen. Er wordt met name gekeken naar 

andere manieren om fraude te voorkomen, maar proctoring – eventueel in een lichtere variant -  kan in 

sommige gevallen wel een denkbare oplossing zijn voor een aantal vakken. Vanuit studenten is 

behoefte aan een statement rondom proctoring en meer informatie over proctoring – in de 

communicatie valt hier nog wat te winnen. 

Fleur Terlouw vraagt of studenten in de zomer al terecht kunnen in de bibliotheek. Daar is nog geen 

zekerheid over, maar de faculteit onderzoekt deze mogelijkheid. 

Rick Rodenburg vraagt in hoeverre er zicht is op in hoeverre studenten betrokken zijn bij hun studie. 

Vanwege de AVG kunnen we niet zomaar studenten op individueel niveau tracken. De faculteit 

ontvangt hiertoe periodieke geanonimiseerde rapportages, bijvoorbeeld over het gebruik van 

Brightspace. De werkgroep Student in beeld komt daarnaast met tips en tricks voor docenten om hun 

studenten erbij te betrekken. 

Voor LLP is het zo dat waarschijnlijk hetzelfde aantal studenttutoren zal worden aangenomen en dat 

zij twee keer zoveel groepjes gaan verzorgen. Wellicht kunnen groepjes later in het jaar wel worden 

samengevoegd. Met de hele Ba1 wordt gekeken hoe we zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan 

het onderwijs en de aspecten daaromheen. 
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4. Vakevaluaties 

Gerda Korevaar schuift aan om het over de vakevaluaties te hebben. Die worden iets aangepast 

vanwege de coronacrisis. De meeste vaste vragen blijven behouden; voor de docentvragen geldt dat 

die wel voor blok 3 worden gesteld, maar niet voor blok 4 en de semestervakken, omdat daarvoor 

helemaal geen fysiek onderwijs heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden twee aanvullende vragen 

gesteld over online onderwijs en online toetsing. Bovendien is er gelegenheid om opmerkingen te 

maken. De vragen zullen nog per mail nagestuurd worden. De verzending zal op de (voor de juridische 

vakken) gebruikelijke wijze plaatsvinden door het Iclon. Ook voor Criminologie zal de verzending 

digitaal plaatsvinden. 

Voor de verkiezingen voor de beste docent moet nog gekeken hoe dit aangepakt zal worden – normaal 

gesproken vormen de docentevaluaties daarvoor namelijk de bron. 

Laura van Bochove merkt op dat een deel van de vakken al is afgerond en de studenten hun cijfers al 

ontvangen hebben; dit kan de resultaten beïnvloeden. 

 

5. Mededelingen en stand van zaken 

 

Terugkoppeling OER 

De OER’en zijn inmiddels vastgesteld door het faculteitsbestuur. Naar aanleiding van de bespreking in 

het onderwijsbestuur zijn nog enkele wijzigingen aangebracht: de disclaimer is opgenomen op het 

voorblad. Aan artikel 3.5 is toegevoegd dat ook van tentamens zelf geen opnames mogen worden 

gemaakt. Bij de bachelor Criminologie is naar aanleiding van de visitatie iets toegevoegd over het 

multidisciplinaire aspect van de opleiding. 

 

Update faculteitsraad 

Tijdens de laatste vergadering van de faculteitsraad is uitgebreid stilgestaan bij de coronamaatregelen. 

Daarbij is onder andere de opschorting van de regeling herkansen voldoendes besproken. Voor wat 

betreft de OER werd erop gehamerd dat de medezeggenschap goed betrokken moet worden bij 

eventuele afwijkingen van de OER. 

 

6. Voortgang werkgroepen 

 

Jaarverslag OLC 

De werkgroep Jaarverslag is begin maart op bezoek geweest bij het FB om het jaarverslag aan te 

bieden. Hieruit zijn enkele afspraken voortgekomen: zo zal het jaarverslag ook gedeeld worden met de 

wetenschappelijke directeuren en kan gebruikgemaakt worden van de diensten van Marketing en 

Communicatie om de OLC meer onder de aandacht te brengen. 

 

Hele/halve cijfers 

Er is een conceptadvies uitgebracht. Momenteel wordt gekeken naar de bestuurlijke route die gevolgd 

moet worden, maar vanwege de coronacrisis heeft het onderwerp nu even geen prioriteit. 

 

Zichtbaarheid 

Er is helaas door de coronacrisis wat minder gedaan dan dat men van plan was. Wel wordt er gekeken 

naar hoe we voor volgend jaar aan de algemene zichtbaarheid kunnen werken, afhankelijk van hoe het 

onderwijs volgend jaar plaats gaat vinden. 

 

7. Herijking kwaliteitsafspraken 

Dit jaar dient de herijking van de kwaliteitsafspraken plaats te vinden; daarbij dient tussentijds 

bekeken te worden hoe de middelen zijn gealloceerd en of er aanleiding is om daarin iets te wijzigen. 

Inhoudelijk gezien is in overleg met verschillende gremia het standpunt ontstaan dat de middelen 

gebruikt moeten worden voor doeleinden die de gehele studentenpopulatie ten goede komen, en niet 

voor – bijvoorbeeld – alleen excellente studenten. Daarnaast is het heel belangrijk om studenten meer 

in beeld te krijgen; om die reden wordt bijvoorbeeld ingezet op community building en het versterken 

van de studieadviseurs. Het derde thema is docentontwikkeling, om te kunnen blijven innoveren. De 

coronacrisis heeft wat dat betreft voor een stroomversnelling gezorgd. Procedureel is er ietwat 
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vertraging opgelopen, maar het is de bedoeling dat er eind volgende maand een voorstel ligt. De 

insteek daarbij is wederom om het niet helemaal dicht te timmeren, maar ruimte te laten voor 

aanpassingen na twee jaar. 

Financieel gezien leek het erop dat de faculteit minder geld zou ontvangen dan aanvankelijk was 

voorzien en dat de universiteit meer geld centraal zou besteden, maar de universiteitsraad is hiermee 

niet akkoord gegaan. De financiële kaders lijken dus gelijk te blijven aan wat voorzien was. 

 

8. Opschorting herkansing voldoendes 

Ton Liefaard schuift aan om een terugkoppeling te geven van het gesprek dat is gevoerd met het 

onderwijsbestuur naar aanleiding van het advies omtrent de regeling herkansen voldoendes. Er is heel 

goed over nagedacht en het onderwijsbestuur stelt zich nog steeds op het standpunt dat er goede 

redenen zijn om de herkansingsmogelijkheid op te schorten. Er is heel serieus over nagedacht of er 

toch niet iets is wat ze voor de studenten die van de regeling gebruik willen maken, in het bijzonder uit 

de master, kunnen betekenen. 

De regeling is in eerste instantie opgeschort om twee redenen: ten eerste is de volledige capaciteit van 

de onderwijslogistiek (OIC e.d.) nodig om alle wijzigingen die door de coronamaatregelen zijn 

doorgevoerd, goed te kunnen verwerken. Ten tweede moet de werklast van docenten binnen de perken 

gehouden worden. Veel docenten moeten door de omstandigheden al extra hard werken en kunnen er 

geen extra werk bij hebben. Indien de herkansingsmogelijkheid nu alsnog wordt aangeboden, zal dat 

voor veel extra werk zorgen; te meer omdat het dan eigenlijk met terugwerkende kracht moet gelden, 

want anders is het oneerlijk tegenover de studenten die er geen gebruik van hebben kunnen maken. 

Bovendien vinden nu relatief veel hertentamens mondeling plaats, waardoor het extra werk nog groter 

is; normaal gesproken geldt de regeling immers voor reguliere herkansingen, die toch al door een 

docent worden opgesteld en nagekeken.  

Uiteraard is ook naar het belang van de student gekeken, maar vanwege de unieke situatie trekt de 

student nu even aan het kortste eind. De regeling zou in het volgende collegejaar gewoon weer moeten 

gelden. Natuurlijk biedt dat geen soelaas voor de (master)studenten die dit jaar willen afstuderen. Toch 

wordt hun waarschijnlijk geadviseerd om gewoon af te studeren; het is weliswaar jammer dat een 6 op 

de cijferlijst niet nog net even weggepoetst kan worden, maar dat valt ook goed te verklaren tegenover 

je toekomstige werkgever. 

 

Vragen/opmerkingen: 

 In hoeverre is gekeken naar de mogelijkheid om alleen voor masterstudenten de herkansing 

aan te bieden? Er is zeker gekeken naar de verschillende groepen die door de opschorting 

benadeeld worden en daarbij lijkt inderdaad het grootste knelpunt bij de masterstudenten te 

liggen, maar uiteindelijk is men tot het standpunt gekomen dat ook het belang van de 

masterstudenten niet zwaar genoeg weegt. 

 Sommige studenten zijn van mening dat over de opschorting van de regeling niet duidelijk is 

gecommuniceerd. Wellicht is er nog enige reparatie mogelijk en kan er in het vervolg beter op 

gelet worden. Ton onderschrijft dat dit een belangrijk punt is. 

 Normaliter geldt er een vrij korte termijn om je aan te melden voor de herkansing. Is het 

mogelijk dat die termijn volgend jaar minder strikt gehanteerd wordt, zodat studenten die 

volgend jaar nog bij ons studeren toch een herkansing kunnen doen van een tentamen die ze 

tijdens deze periode hebben behaald? Dat zou inderdaad een optie zijn, Ton is van mening dat 

coulant met de termijnen moet worden omgegaan om studenten tegemoet te komen. 

 

9. Rondvraag 

- Nilson Milheiro Anselmo vraagt de aandacht voor de universitaire verkiezingen en roept 

iedereen op om te stemmen. 

 

10. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt om 15:54 uur afgerond. 

 


