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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies 

Woensdag 30 januari 2019, 15:15 – 17:00 uur, KOG B0.31 

 

Aanwezig: Roberto van den Heuvel (voorzitter); Nicole Alberts; Remco den Arend; Laura van 

Bochove; Vanessa de Castro Navarro; Erwin Dijkstra; Simon Hellendall; Florian van Hout; Tessa 

Huizing; Rohini Jadnanansing; Dion Latten; Dion van der Made; Nilson Milheiro Anselmo; Hanneke 

Palmen; Vincent Peeters; Anouk Portengen; Romy Post; Bo Pouw; Meike Prins; Rick Rodenburg; 

Javier Sánchez Rhemrev; Thomas van der Sanden; Alienke Schuringa; Janneke Sluijs; Anna 

Smulders; Hendrik Vrijburg; Daniël Zielstra; Camiel de Zoeten. 

 

In aanwezigheid van: Caroline Boissevain; Sven Bontje; Iris Divendal; Emma Faber (notulist); 

Michiel Hanssen; Rob Hogeboom; Gerda Korevaar (secretaris); Jantine Rozenboom. 

 

Afwezig: Franka Baardman; Geerten Boogaard; Yannick van den Brink; Patricia Burghout; Diya 

Dilan; Yasemin Glasgow; Faruk Gökçe; Joris Hermeling; Rutger Hofstee; Erik Koppe; Lysan van der 

Lijn; Jurian Lock; Michelle Michels; Adriaan Milders; Evri Penning; Kelly Pitcher; Fayette Tensen; 

Denise Verkroost; Elina van ’t Zand. 

 

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 12 december 2018 

3. Mededelingen: 

 Verslag OLC-bijeenkomst 

 Visitatie Criminologie 

 ITK – verkennende & verdiepende trails 

 Stand van zaken: samenstelling werkgroepen 

 HC-Law – bespreking 

 Afstemming met Faculteitsraad 

4. Balkenschema’s 2019-2020 

5. Opleidingsjaarverslagen & facultaire onderwijsagenda 

6. Vergadering JSVO 

7. NSE 

8. Rondvraag 

 

2. Verslag OLC 12 december 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 

Verslag OLC-bijeenkomst 

Rick Rodenburg was aanwezig bij de universitaire OLC-bijeenkomst en brengt verslag uit. Tijdens de 

bijeenkomst kwamen de kwaliteitsafspraken en de NSE aan bod. Wat betreft de NSE kwam er weinig 

nieuwe informatie naar voren. Wat betreft de kwaliteitsafspraken bleek onze faculteit het best 

geïnformeerd van de gehele universiteit. De universiteit is zelf ook nog zoekende wat precies de rol 

van de OLC hierin zal zijn. De bal ligt vooral bij de Universiteits- en Faculteitsraad. Pas in 2020 zal 

inhoudelijke input mogelijk zijn, maar het is belangrijk om voor die tijd goede afspraken te hebben 

gemaakt. Het onderwerp zal voornamelijk besproken worden met de werkgroep kwaliteitsafspraken, 

en die zal telkens kort verslag uitbrengen naar de OLC. 

 

Visitatie Criminologie 

De visitatie van Criminologie is voorspoedig verlopen. De definitieve uitslag moet nog komen. Er was 

een aantal verbeterpunten, maar daar was de opleiding zich reeds bewust van: de combinatie met 

rechtenvakken, internationalisering en arbeidsmarktoriëntatie. 
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ITK – verkennende & verdiepende trails 

De verkennende trail is positief verlopen. Er is onder andere gesproken over strategisch beleid, 

monitoring en de onderwijsvisie. Naar aanleiding van de verkennende trail zal een verdiepende trail 

plaatsvinden. Met de faculteitsraadsleden is ook een gesprek geweest, waar veel pittige vragen werden 

gesteld. Dit benadrukte eens te meer het belang van goed contact tussen de Faculteitsraad en de OLC. 

 

Stand van zaken: samenstelling werkgroepen 

De werkgroep kwaliteitsafspraken is nog niet bijeengekomen. Het is belangrijk om eerst te bepalen 

wat ze kunnen en pas daarna welke standpunten ingenomen worden. In april zullen de plannen worden 

gepresenteerd. 

De werkgroep zichtbaarheid zal de komende periode aan de slag gaan met een aantal quick wins. Voor 

de volgende vergadering zullen ze met een communicatieplan en een jaarplanning komen. 

Bij de werkgroep jaarverslag melden zich nog Alienke Schuringa en Daniël Zielstra aan. Het 

jaarverslag van 2017/2018 staat voor 12 februari op de agenda van het Faculteitsbestuur. 

De werkgroep hele/halve cijfers zal voor de volgende keer de standpunten presenteren. 

 

HC-LAW – bespreking 

Dit onderwerp staat op de agenda voor de Faculteitsraad in april. Er wordt voorgesteld dat de 

werkgroep kwaliteitsafspraken de OLC zal vertegenwoordigen. Met deze werkgroep zal een aparte 

afspraak worden gemaakt voor in maart (actiepunt). Verzocht wordt om de notitie wel naar de hele 

OLC te communiceren zodat iedereen input kan leveren. 

 

Afstemming met Faculteitsraad 

De Faculteitsraad is momenteel de mogelijkheid tot het opnemen van een stage binnen de opleiding 

aan het onderzoeken vanwege het lage cijfer op dit punt in de NSE. Dit is zeker een signaal vanuit 

studenten, maar de vraag is hoe dat moet worden gewaardeerd. Vrijwel alle studenten lopen stage en 

nemen uitloop hierdoor voor lief, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Bovendien betaal je tijdens je 

stage ook je collegegeld door. Moeilijke kwestie is hoe de eindtermen gewaarborgd blijven als alle 

studenten op verschillende plekken stage kunnen lopen. De Faculteitsraad treedt hierover graag in 

gesprek met de OLC.   

 

4. Onderwijsprogramma’s 
Alle opleidingen hebben hun voorkeuren doorgegeven. Naar aanleiding daarvan zijn de concept 

onderwijsprogramma’s gemaakt. In de notitie staan de voorgestelde wijzigingen. 

Sven Bontje geeft waar nodig een toelichting. Public International Law wil meer teruggaan naar de 

traditionele vormen van Privatissimum en Practicum. Het tentamen zal waarschijnlijk niet helemaal 

verdwijnen. De Moot Court clinics worden wellicht extracurriculair; dat zou betekenen dat het 

semester voor de studenten die daarvoor kiezen wel heel zwaar wordt. 

Nilson Milheiro Anselmo vraagt waarom Ondernemingsrecht de enige afstudeerrichting is met 5 EC 

voor het Practicum. Dat heeft te maken met de verplichte stage; bovendien is Capita Selecta 

Ondernemingsrecht ook praktischer ingesteld. 

Vincent Peeters vraagt of er voor Marieke Dubelaar en Maartje van der Woude geschikte vervangers 

zijn gevonden voor de vakken die zij in de master Straf- en Strafprocesrecht verzorgen. Dit heeft zeker 

de aandacht van de opleiding. 

Meike Prins vraagt waarom het vak Economie in Hoofdlijnen (ba2) van de afstudeerrichting 

Economie niveau 100 heeft. Als studenten van afstudeerrichting switchen, kunnen zij het niet als 

keuzevak opvoeren. Dit zal uitgezocht worden (actiepunt). 

 

5. Balkenschema’s 2019-2020 

Rob Hogeboom en Iris Divendal lichten de balkenschema’s toe. Het eerste semester is niet zo 

bijzonder, maar het tweede wel, door alle feestdagen. Hierin is alvast de basisafspraak die hiervoor is 

gemaakt, toegepast: een extra onderwijsweek om onderwijs in te kunnen halen. Daarnaast staat ter 

discussie dat er een extra tentamenweek nodig is zodat er voldoende nakijk- en voorbereidingstijd is. 
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Rick Rodenburg vraagt hoe zo’n onderwijsinhaalweek ingevuld zal worden. Hiervoor zijn nog geen 

concrete plannen. In principe wordt zo veel mogelijk gewoon binnen de zeven weken gepland; indien 

de week niet nodig blijkt, kunnen er gewoon tentamens in worden gepland. Het is belangrijk dat de 

werkgroep zo dicht mogelijk na het hoorcollege plaatsvindt. 

Hanneke Palmen vindt het sterk afhangen van het vak of andere oplossingen mogelijk zijn; zij zou 

liever kunnen vasthouden aan haar idee bij het onderwijs dan zich aanpassen aan het rooster. Voor een 

maatoplossing kan beter een extra week worden ingepland; dan kan altijd nog worden geoordeeld dat 

die week toch niet nodig is. 

Laura van Bochove heeft van veel collega’s gehoord dat zij geen voorstander zijn van uitbreiding van 

de tentamenperiode. Kan er niet iets van de januariperiode afgesnoept worden? Dit is in het verleden al 

eens gebeurd en is volgens Rob Hogeboom destijds niet goed bevallen, maar hij zal het bespreken in 

het Onderwijsbestuur. 

Hanneke Palmen denkt dat door de uitloop in de zomer veel tentamens overlappen met de 

schoolvakanties en docenten daarom elkaars nakijkwerk moeten gaan overnemen. Het is belangrijk om 

hierover goed en tijdig te communiceren, zodat afdelingen eventueel kunnen inzetten op piekdocenten. 

Erwin Dijkstra vraagt of vastgehouden moet worden aan de sluitingsdagen. De meeste dagen betreffen 

nationale feestdagen, maar over de ‘brugdagen’  kan eventueel nog gesproken worden. 

Anna Smulders vindt dat een massaal responsiecollege geen vervanging vormt voor een werkgroep en 

is bang dat, wanneer er geen extra onderwijsweek wordt ingepland, dat ten koste gaat van de kwaliteit 

van het onderwijs. Bovendien stijgt de werkdruk als meer stof in één week gepropt wordt. 

Verschillende masterstudenten zeggen dat de nakijktermijn bij hen wordt overschreden (actiepunt). 

Gezien de terughoudendheid met betrekking tot de extra onderwijs- en tentamenweek, zal geprobeerd 

worden om deze weken zo veel mogelijk leeg te laten. Er zal serieus nagedacht worden over 

alternatieven. 

Rick Rodenburg vraagt wanneer duidelijk is of er een extra onderwijsweek komt en of de OLC kan 

meedenken over de invulling hiervan. In de vergadering van april is dit nog niet duidelijk, maar zal zo 

veel mogelijk alvast teruggekoppeld worden. 

 

6. Opleidingsjaarverslagen & facultaire onderwijsagenda 

Vrijwel alle opleidingsjaarverslagen zijn inmiddels gereed en een deel is reeds besproken binnen de 

Kleine OLC. Er wordt gevraagd om een terugkoppeling. 

Bij de bachelor Rechtsgeleerdheid werd besproken dat duidelijk gecommuniceerd moet worden dat 

taalbeheersing heel belangrijk is voor de studie. Daarnaast zou het mooi zijn als er een soort opt-in-

systeem was voor feedback, waarbij studenten vrijwillig een paper kunnen laten nakijken. 

De master Rechtsgeleerdheid besprak hoe nieuwe masterstudenten aan de faculteit/universiteit 

gebonden kunnen worden en hoe studieverenigingen hierin kunnen bijdragen. 

Bij Notarieel recht kwam naar voren dat de tentamens van Rechtsgeleerdheid soms tegelijkertijd of 

direct na tentamens van Notarieel recht vallen. Verder werd gesproken over de rendementscijfers in de 

master. 

De opleidingsjaarverslagen van Fiscaal Recht en Criminologie moeten nog worden besproken in de 

kleine OLC’s. 

 

7. Vergadering JSVO 

Bo Pouw en Simon Hellendall komen zojuist van de JSVO-vergadering. Zij hebben vooral uitgelegd 

wat de OLC voor hen kan betekenen. Er zijn contactgegevens uitgewisseld, zodat de 

studieverenigingen de OLC weten te vinden. 

 

8. NSE 

Jantine Rozenboom licht toe dat het voorliggende plan al eerder naar de OLC is gecommuniceerd, 

maar dat feedback nog mogelijk is. De mail zal waarschijnlijk vanuit de vice-rector worden 

verzonden. 

 

9. Rondvraag 

Vincent Peeters zegt dat er op woensdag 6 februari een bijeenkomst zal worden georganiseerd om de 

mogelijkheid tot het opnemen van een stage binnen het curriculum te bespreken (actiepunt).  
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Sluiten vergadering 

De vergadering is om 17:02 uur afgelopen. 

 

Actiepunten: 

- Gerda Korevaar/Emma Faber: organiseren bijeenkomst werkgroep kwaliteitsafspraken; 

- Sven Bontje: uitzoeken waarom Economie in Hoofdlijnen niveau 100 heeft; 

- Sven Bontje: uitzoeken overschrijdingen nakijktermijn master Rechtsgeleerdheid; 

- Emma Faber: reserveren zaal en versturen uitnodiging t.b.v. 6 februari. 


