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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies 

Woensdag 12 december 2018, 15:15 – 17:00 uur, KOG B0.31 

 

Aanwezig: Roberto van den Heuvel (voorzitter); Nicole Alberts; Laura van Bochove; Vanessa de 

Castro Navarro; Diya Dilan; Erwin Dijkstra; Yasemin Glasgow; Faruk Gökçe; Simon Hellendall; Joris 

Hermeling; Rutger Hofstee; Florian van Hout; Tessa Huizing; Dion Latten; Lysan van der Lijn; Jurian 

Lock; Dion van der Made; Michelle Michels; Adriaan Milders; Vincent Peeters; Evri Penning; Anouk 

Portengen; Romy Post; Bo Pouw; Meike Prins; Rick Rodenburg; Javier Sánchez Rhemrev; Janneke 

Sluijs; Fayette Tensen; Denise Verkroost; Hendrik Vrijburg; Elina van ’t Zand. 

 

In aanwezigheid van: Sven Bontje; Emma Faber (notulist); Michiel Hanssen; Gerda Korevaar 

(secretaris); Jantine Rozenboom. 

 

Afwezig: Remco den Arend; Franka Baardman; Geerten Boogaard; Yannick van den Brink; Patricia 

Burghout; Rohini Jadnanansing; Erik Koppe; Nilson Milheiro Anselmo; Hanneke Palmen; Kelly 

Pitcher; Thomas van der Sanden; Alienke Schuringa; Anna Smulders; Daniël Zielstra; Camiel de 

Zoeten. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt om 15:18 uur geopend. De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Verslag OLC 21 november 2018 

3. Kwaliteitsafspraken en Opleidingsplan 

4. Roostering: 

 Uitgangspunten onderwijs- en tentamenroostering 2019-2020 

 Jaarschema 2019-2020 

5. Aandachtspunten OLC: 

 Werkgroepen 

 Ambities 

6. Contact met de Faculteitsraad 

7. Brainstormen 

8. Rondvraag 

 

2. Verslag OLC 21 november 2018 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Alle actiepunten zijn uitgevoerd. Er moet nog gekeken 

worden wanneer het jaarverslag aan het faculteitsbestuur wordt aangeboden. Rick Rodenburg, Jurian 

Lock en Vincent Peeters bieden aan mee te gaan. 

 

3. Kwaliteitsafspraken en Opleidingsplan 

Gerda Korevaar geeft een toelichting. De bijlagen zien op de inhoud en aanwending van de middelen 

ten behoeve van de kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken zijn uitgangspunten van een zesjarig 

traject en zijn voor de 2019 en 2020 concreet geformuleerd en na 2020 op hoofdlijnen. 

De kwaliteitsafspraken zijn in het leven geroepen vanwege de komst van het leenstelsel. Binnen de 

universiteit is met alle faculteiten een rapportage opgesteld, gecentreerd rond zes thema’s. Dat 

document ligt nu vast en worden ter beoordeling aan de NVAO voorgelegd. Nu  is het de vraag of de 

thema’s op de juiste manier zullen worden uitgevoerd. Hierover zal regelmatig in gesprek worden 

gedaan met de Faculteitsraad en de OLC. Binnen de OLC zal een werkgroep worden samengesteld die 

zich hiermee bezig gaat houden. 

Simon Hellendall vraagt naar tabel 1; de begroting lijkt met €300.000 omhoog te gaan (in jaar 2021 en 

2022). Dit heeft te maken met geld dat dan vrijkomt uit studievoorschot middelen.   

Jurian Lock vraagt of er een document is waarin de definities worden weergegeven. Dat is er helaas 

niet. Wellicht kan de OLC meer feedback geven als de definities duidelijker en daarmee de plannen 

concreter zijn. Het opleidingsplan kan eventueel meer duidelijkheid verschaffen. 
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Roberto van den Heuvel vraagt of er andere universiteiten zijn waar bijvoorbeeld active learning al 

heel goed loopt. Volgens Gerda Korevaar is het nog er zoeken en zijn er nog maar weinig hapklare 

good practices beschikbaar. 

Hendrik Vrijburg is benieuwd hoe de kwaliteit gemeten zal worden. Een goed punt. De wijze van 

evalueren is nog onderwerp van gesprek met Ton Liefaard. Te zijner tijd wordt dit ook voorgelegd in 

de OLC. 

Joris Hermeling vraagt of het verhaal over casus oplossen en de rechtswetenschap nog verder wordt 

uitgewerkt. Dat is het geval. Chris de Kruif zal worden gevraagd in de OLC-vergadering van april de 

verdere uitwerking van het opleidingsplan Rechtsgeleerdheid nader toe te lichten.  

Dion Latten vraagt of de OLC-leden ook het universitaire document kunnen krijgen waarop de 

bijlagen zijn gebaseerd. Dat zal worden verspreid. (actiepunt) 

Rick Rodenburg merkt op dat Grondslagen van het recht een belangrijke rol vervult in de 

vaardighedenlijn, maar dat de afstudeerrichtingen dit vak niet volgen. In principe krijgen zij wel een 

gelijkwaardig vak, maar het is goed om dit nog eens met Chris de Kruif te bespreken (april-

vergadering). 

Opgemerkt wordt dat bij Rechtsfilosofie studenten 7 maal 400 woorden schrijven. 

Nicole Alberts vraagt of Criminologie ook een rol heeft in het opleidingsplan. Alle 

opleidingsdirecteuren zijn er zeker bij betrokken. Criminologie focust met name op de 

arbeidsmarktoriëntatie. Met de opleidingsdirecteur Maarten Kunst is besproken dat naar aanleiding 

van de uitkomsten van de accreditatie Criminologie verder invulling gegeven kan worden. 

Erwin Dijkstra vraagt of ANS essentieel is voor de vaardighedenlijn. Wat nu als vakken niet mee 

willen doen? Het gebruik van Ans is niet verplicht, wel is het nakijken via ANS een belangrijk 

onderdeel van het opleidingsplan Rechtsgeleerdheid. In verschillende vakken wordt nu gebruik van 

gemaakt van dit systeem. Aangegeven is door de portefeuillehouder onderwijs dat wie er 

belangstelling voor heeft, gefaciliteerd wordt door de afdeling ICT&O. Onderwerp van bespreking is 

de mate van commitment in de Ba-1, vooralsnog hebben enkele vakken belangstelling, andere vakken 

zijn het nog aan het overwegen. Enkele vakken hebben aangegeven er vooralsnog van af te zien.. 

 

4. Roostering 

 

Uitgangspunten onderwijs- en tentamenroostering 2019-2020 

Sven Bontje schuift aan om een en ander toe te lichten. De uitgangspunten worden alvast besproken, 

omdat aan de hand hiervan de onderwijs- en tentamenroosters worden gemaakt. Die komen tijdens de 

volgende vergadering aan bod. Rob Hogeboom zal dan aanwezig zijn om waar nodig een 

toelichting/uitleg te geven. Als hij afwijkt van de uitgangspunten geeft hij het expliciet aan. 

Jurian Lock zegt dat het fijn zou zijn als de herkansing van een vak waarvan het recht op het punt staat 

te veranderen, snel plaatsvindt na het eerstekanstentamen, zodat geen verwarring bestaat over de stof. 

Normaliter vindt de herkansing al zo snel mogelijk plaats en het is moeilijk hier rekening mee te 

houden – hierop zou eerder het onderwijs moeten worden aangepast in plaats van de 

tentamenroostering. 

Faruk Gökçe zou graag zien dat bij de planning van het onderwijs rekening wordt gehouden met de 

inleverdata voor schriftelijke stukken. Dit is iets wat beter in de Kleine OLC besproken kan worden. 

Volgens Meike Prins is er soms overlap tussen voor de afstudeerrichtingen van Rechtsgeleerdheid 

nominale tentamens. Dat staat haaks op het uitgangspunt dat studenten nominaal studeren. 

 

Jaarschema 2019-2020 

Sven Bontje heeft twee punten die hij de OLC wil voorleggen. Vanwege het grote aantal 

sluitingsdagen in blok 4 (2020) zijn er niet genoeg dagen voor het onderwijs. Week 22 wordt daarom 

voorgesteld als onderwijs inhaalweek. Voor de master is dit niet nodig. Daarnaast zou hij een extra 

week willen voor de tentamenperiode vlak voor de zomer. Dat is nodig om docenten voldoende 

nakijktijd en studenten voldoende tijd te gunnen om te studeren voor een herkansing. 

Meike Prins denkt dat wel goed nagedacht moet worden over studenten die stage willen lopen in de 

zomer of die op exchange gaan. Zij moeten goed ingelicht worden. Joris Hermeling benadrukt dat dit 

ook belangrijk is voor docenten. 
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Ten tweede wordt de mogelijkheid onderzocht om in de tentamenperiode in maart/april na blok 3 geen 

strikte scheiding per week tussen eerstekans- en hertentamens te hanteren. Bij Criminologie wordt dit 

onderscheid al minder strikt gehanteerd. De OLC-leden lijken hier geen groot voorstander van te zijn. 

Er wordt gevraagd op het klopt dat de faculteit op 4 oktober gesloten is. Dat blijkt een collectieve 

sluitingsdag voor de hele universiteit. 

Anna Smulders zegt dat het heel fijn zou zijn als bij de tentamenplanning rekening wordt gehouden 

met buitenlandse studenten die met de feestdagen naar huis gaan. Voor hen is het heel prettig als het 

eerste tentamen niet vlak na 1 januari plaatsvindt.  

 

 

 

5. Aandachtspunten OLC 

 

Werkgroepen 

Er zal een aantal werkgroepen worden samengesteld die zich over specifieke onderwerpen kunnen 

buigen. De social mediawerkgroep wordt breder getrokken en verandert in de 

zichtbaarheidswerkgroep. De volgende werkgroepen zullen worden gevormd: 

- Jaarverslag 

- Zichtbaarheid (Florian van Hout en Anouk Portengen) 

- Kwaliteitsafspraken 

- Hele/halve cijfers 

 

Jantine Rozenboom heeft met de opleidingsdirecteuren dat de zichtbaarheid aangekaart wordt binnen 

de Kleine OLC’s. Mocht dat niet gebeuren, begin er dan zelf over. 

 

Ambities 

Meike Prins licht dit onderwerp kort toe. De gezamenlijke OLC komt slechts een beperkt aantal 

vergaderingen bijeen; daarom is het goed om een aantal punten te kiezen om op te focussen. In het 

jaarverslag stond al opgenomen een hogere respons op de evaluaties en de NSE en meer aanwezigheid 

tijdens de OLC-vergaderingen. Wellicht moet hiervoor ook een werkgroep worden gevormd. 

 

6. Contact met de Faculteitsraad 

Meike Prins zal contact houden met de studentvoorzitter van de Faculteitsraad, Caroline Boissevain. 

Samen zullen zij in de gaten houden of er overlap is tussen de agendapunten. Mocht iemand 

punten/suggesties hebben, dan kan contact met haar worden opgenomen. 

 

7. Brainstormen 

Meike Prins zegt dat OLC-leden ook altijd zelf onderwerpen op de agenda kunnen plaatsen. Dat kan 

van alles zijn. Ze verzoekt iedereen zijn suggesties uiterlijk twee weken van tevoren in te brengen. 

Haar contactgegevens zullen hiervoor verspreid worden. (actiepunt) 

Jurian Lock heeft alvast een agendapunt voor de volgende keer: onder studenten heerst 

onduidelijkheid over wat van hen verwacht wordt met betrekking tot de scriptie wanneer zij meerdere 

masters of afstudeerrichtingen doen. 

 

8. Rondvraag 

- Meike Prins zegt dat er een whatsappgroep aangemaakt zal worden, zodat alle studentleden op 

een laagdrempelige manier met elkaar kunnen communiceren. Mocht een van de studentleden 

niet in deze groep willen, geef dat dan vooral aan. 

- Rick Rodenburg zegt dat de informatie over de OLC op de universitaire website geüpdatet 

moet worden. Het zou ook handig zijn als de functionele mailboxen vermeld worden. 

(actiepunt) 
- Een groot deel van de benoemingsbrieven blijkt niet naar het juiste adres te zijn verstuurd. Dit 

zal worden gecorrigeerd. (actiepunt)  

 

Sluiten vergadering 



4 
 

De vergadering is om 16:56 uur afgelopen. 

 

Actiepunten: 

- Gerda Korevaar: verspreiden universitair basisdocument kwaliteitsafspraken 

- Emma Faber: delen contactgegevens Meike Prins t.b.v. inbrengen agendapunten komende 

vergaderingen; 

- Gerda Korevaar: updaten pagina OLC universitaire website; 

- Gerda Korevaar: verzending benoemingsbrieven. 


