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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies 

Woensdag 10 april 2019, 15:15 – 17:00 uur, KOG B031 

 

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

Yannick van den Brink; Patricia Burghout; Vanessa de Castro Navarro; Diya Dilan; Yasemin Glasgow; 

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

Jurian Lock; Michelle Michels; Nilson Milheiro Anselmo; Romy Post; Bo Pouw; Meike Prins; Rick 

Rodenburg; Thomas van der Sanden; Alienke Schuringa; Janneke Sluijs; Fayette Tensen; Elina van ’t 

Zand; Camiel de Zoeten; Emma Faber (notulist). 

 

In aanwezigheid van: Sven Bontje; Rob Hogeboom; Ton Liefaard. 

 

Afwezig: Laura van Bochove; Geerten Boogaard; Erwin Dijkstra; Faruk Gökçe; Simon Hellendall; 

Rohini Jadnanansing; Erik Koppe;  Dion van der Made; Adriaan Milders; Hanneke Palmen; Vincent 

Peeters; Evri Penning; Anouk Portengen; Javier Sánchez Rhemrev; Anna Smulders; Denise Verkroost; 

Hendrik Vrijburg; Daniël Zielstra. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt om 15:14 uur geopend. De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Verslag OLC 30 januari 2019 

3. Mededelingen en stand van zaken 

 Bespreking jaarverslag met FB 

 Visitatie Criminologie: concept rapport QANU 

 ITK: uitkomst 

 NSE: respons 2019 

 Onderwijsberaad: matching (maart) 

 Onderwijsvisie: Students as Partner 

 Voortgang OLC-werkgroepen 

4. Kwaliteitsafspraken: panelgesprekken 

5. HC LAW – Verslag bespreking werkgroep kwaliteitsafspraken 

6. Facultaire onderwijsagenda 2019-2020 

7. Concept OER 2019-2020 

8. Concept tentamenroosters 2019-2020: tevens bespreken beschikbaar stellen van 

werkgroepzalen in tentamenweken 

9. Rondvraag 

 

2. Verslag OLC 30 januari 2019 

Het fragment over de rendementen bij de master Notarieel recht blijkt niet uit het 

opleidingsjaarverslag; er kan wel een mondelinge opmerking over zijn gemaakt. 

De laatste vergaderdatum van dit collegejaar is verplaatst naar 26 juni vanwege het facultaire 

strandfeest. 

 

3. Mededelingen en stand van zaken 

 

Bespreking jaarverslag met FB 

Roberto van den Heuvel, Jurian Lock, Meike Prins en Rick Rodenburg zijn langs het Faculteitsbestuur 

geweest om het OLC-jaarverslag te bespreken. Het was een heel positief gesprek en er ligt een goede 

basis voor volgend jaar. 

 

Visitatie Criminologie: concept rapport QANU 

Ton Liefaard feliciteert de opleiding Criminologie met de beoordelingen naar aanleiding van de 

visitatie. De bachelor is op alle fronten als goed beoordeeld en de master als voldoende. 

 



2 
 

ITK: uitkomst 

De ITK is positief verlopen. Er verschijnt nog een rapport met daarin de bevindingen. 

 

NSE: respons 2019 

De inspanningen om de NSE te promoten lijken hun vruchten te hebben afgeworpen; de respons is 

universiteitsbreed hoger dan vorig jaar; precieze cijfers per opleiding zijn vooralsnog niet bekend. 

Jantine Rozenboom kan tijdens de volgende vergadering wellicht meer erover vertellen. 

 

Onderwijsberaad: matching (maart) 

Op centraal niveau is de universiteit bezig met matching, dat moet zorgen voor een betere afweging 

van de studiekeuze. Bij enkele opleidingen wordt momenteel al geëxperimenteerd. Onze faculteit doet 

voorlopig nog niet mee, maar over twee à drie jaar gaat dit waarschijnlijk ook bij ons spelen. 

Rechtsgeleerdheid is vaak een keuze voor mensen die het nog niet goed weten en heeft te maken met 

hoge uitval. Om die reden valt er veel winst te behalen, maar het is ook een brede studie met grote 

aantallen, waardoor het logistiek gezien een lastige operatie is. 

Enkele studenten  

Over de precieze invulling moet nog worden nagedacht. Het proces zal in ieder geval extensief moeten 

zijn, want individuele gesprekken zijn niet haalbaar.  Het is goed om hierbij de criminologen te 

betrekken, zij hebben immers veel ervaring met vragenlijsten. Jurian Lock oppert een soort assessment 

waarbij scholieren zien of ze matchen met de gemiddelde student. Dat kan zowel zien op capaciteiten 

als op persoonlijkheid. Daarnaast kan gekeken worden naar zusterfaculteiten. Utrecht Law College 

maakt bijvoorbeeld gebruik van een soort oefententamen. Dat hoeft niet per se als obstakel te worden 

gezien voor studenten, het kan ook gekoppeld worden aan een voorlichtingsbijeenkomst. 

De vraag is ook wanneer e.e.a. moet plaatsvinden. Scholieren moeten nog genoeg tijd hebben om naar 

andere studies te kijken, wanneer blijkt dat een studie niets voor hen is. 

Rick Rodenburg wil ook het belang van een representatieve voorlichting voor de studie benadrukken. 

Het is belangrijk een realistisch beeld te schetsen voor aankomende studenten. 

 

Onderwijsvisie: Students as Partners 

In het kader van de onderwijsvisie wordt studenten de gelegenheid geboden om onderzoek te doen en 

aan de hand daarvan voorstellen te doen voor onderwijsvernieuwing. Het voorstel dat gekozen is, heeft 

te maken met duurzaamheid. Waarschijnlijk komt er een collegeserie over. De student zal gevraagd 

worden om tijdens de volgende vergadering wat te komen vertellen. 

Momenteel is dit de enige student, volgend jaar komt er weer een nieuwe mogelijkheid. 

 

Voortgang OLC-werkgroepen 

- Zichtbaarheid: er zal een tweesporenbeleid gevoerd worden. Een aantal kleine acties zal dit 

jaar nog worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een draaiboek opgesteld voor komende jaren, 

dat tijdens de volgende vergadering besproken kan worden. 

- Hele/halve cijfers: er zal voornamelijk gefocust worden op de master. Er zal gesproken 

worden met docenten en gekeken worden hoe andere universiteiten omgaan met het verschil 

tussen tentamen- en schrijfvakken. Waarschijnlijk kan ik juni e.e.a. gepresenteerd worden. 

 

4. Kwaliteitsafspraken: panelgesprekken 

De panelgesprekken vinden plaats op 13 en 15 mei. Dion Latten vraagt zich af of de selectie bij de 

studieverenigingen wel kritisch genoeg zal zijn. Volgens hem is de cobramethode zoals toegepast in 

Leuven wat complexer dan waar wij nu op inzetten; daar wordt bijvoorbeeld op verschillende 

momenten gedurende een langere periode gemeten. De methode kan op korte termijn niet meer 

gewijzigd worden, maar wellicht wel voor volgende keren. 

Jurian Lock vraagt hoe de tijdens de training opgedane kennis doorgegeven zal worden op de lange 

termijn. Eerder is al iets soortgelijks geprobeerd waarbij gewoon studenten werden aangesproken; 

voordeel daarvan is dat je ook mensen spreekt die normaal gesproken nooit de evaluaties zouden 

invullen. 

Ton Liefaard benadrukt dat het de bedoeling is om via de studieverenigingen toch tot een groep 

representatieve studenten te komen. 
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5. HC LAW – Verslag bespreking werkgroep kwaliteitsafspraken 

Op 19 maart heeft de werkgroep kwaliteitsafspraken een bijeenkomst gehad met Maartje van der 

Woude en Klaas Boonen, waarbij gesproken is over de besteding van het geld dat naar Honours 

College gaat. De meerwaarde van Honours College kan duidelijk uitgelegd worden, maar je kunt je 

wel afvragen wat de studenten die niet meedoen eruit halen. 

Daarnaast werd het idee geopperd om een OLC in te stellen voor Honours College. Dit is niet 

verplicht, maar misschien wel gewenst. De meeste dingen kunnen in de reguliere OLC worden 

afgehandeld.  

 

6. Facultaire onderwijsagenda 2019-2020 

Ieder jaar wordt de onderwijsagenda vastgesteld, waarin het strategisch plan terugkomt. Romy Post 

vraagt wat de bedoeling is met internationalisering. Studenten denken dat dit soms meer een middel is 

om geld te trekken. Uiteraard moet een Engelstalig vak wel waarde toevoegen en niet alleen 

buitenlandse studenten trekken. 

Rick Rodenburg vraagt naar het plan om de gehele Ba1 over te laten gaan op Brightspace. Onze 

facultaire coördinator heeft al veel ervaring met Brightspace vanuit Nijmegen, vandaar dat we al een 

grotere pilot kunnen draaien. 

 

7. Concept OER 2019-2020 

Sven Bontje licht toe dat de meeste wijzigingen voortkomen uit de model-OER, die universitair zijn 

bepaald. De wijzigingen in de eindkwalificaties van de bachelor Rechtsgeleerdheid hebben te maken 

met de vaardighedenlijn. 

Rick Rodenburg zegt dat er in meer artikelen in de OER naar Blackboard wordt verwezen en ook op 

die plekken “dan wel Brightspace” moet worden opgenomen. Volgens hem staan er soms onjuistheden 

in de e-Studiegids, zoals het aantal werkgroepen bij Inleiding Bestuursrecht en de precieze invulling 

van de toetsing bij het Oriēntatievak Entrepreneurship and Management. 

Nicole Alberts merkt op dat, nu het resultaat 5 dagen voor de herkansing bekend moet zijn en het 

inzagemoment binnen 30 dagen na het tentamen moet plaatsvinden, het mogelijk is dat de inzage 

plaatsvindt na de herkansing. Er wordt de studenten verzekerd dat het hierbij echt om 

uitzonderingsgevallen gaat en dat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de inzage plaatsvindt voor het 

hertentamen. 

Economie in hoofdlijnen heeft bewust voor niveau 100 gekozen. De afdeling zal hier nog naar kijken, 

maar het kan niet zomaar op korte termijn gewijzigd worden. 

 

8. Concept tentamenroosters 2019-2020 

Rob Hogenboom legt uit dat het om een concept gaat en dat verschuivingen niet kunnen worden 

uitgesloten in verband met de beschikbaarheid van de tentamenlocaties. Er wordt ingezet op het 

vrijhouden van de extra onderwijsweek zodat de tentamens eerder kunnen plaatsvinden, maar het 

onderwijs moet daar niet onder lijden. Pas in de zomer zal dit definitief zijn. 

Tessa Huizing merkt op dat er verschillende tentamens op 3 januari plaatsvinden, terwijl week 5 

vrijwel vrij is. Verschillende OLC-leden denken dat studenten liever een week vrij hebben met 

Kerstmis; meer tijd tussen het onderwijs en het tentamen nemen ze liever op de koop toe. Dit zal 

besproken worden met het Onderwijsbestuur. 

Rick Rodenburg denkt dat beter niet begonnen kan worden op 3 januari met Inleiding Burgerlijk Recht, 

maar met een kleiner vak. 

Indien mogelijk kan Onroerend Goedrecht idealiter in de oranje week geroosterd worden, zodat de 

tentamens goed gespreid worden. 

Het zou fijn zijn als er tijdens tentamenweken werkgroepzalen worden gereserveerd om extra 

studieruimte te creëren. Dit kan dan gepromoot worden via de schermen en de studieverenigingen. 

Fayette Tensen vraagt daarnaast waarom de PC-zaal niet meer toegankelijk is voor studenten. 

 

9. Rondvraag 
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- Jurian Lock: in de praktijk is het vaak niet duidelijk wat van studenten die verschillende 

afstudeerrichtingen van dezelfde masteropleiding doen verwacht wordt tijdens de scriptie. Dit 

zou duidelijker aangegeven kunnen worden in de e-Gids of in de scriptiehandleiding.  

 

Sluiten vergadering 

De vergadering is om 16:56 uur afgelopen. 


