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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies 

Woensdag 11 september 2019, 15:15 – 17:00 uur, Sterrewacht C104 

 

Aanwezig: Roberto van den Heuvel (voorzitter); Patricia Burghout; Erwin Dijkstra; Rutger Hofstee; 

Florian van Hout; Jonathan Huijts; Rohini Jadnanansing; Lysan van der Lijn; Michelle Michels; 

Nilson Milheiro Anselmo; Meike Prins; Rick Rodenburg; Eva Schmidt; Fayette Tensen; Hendrik 

Vrijburg; Elina van ’t Zand. 

  

In aanwezigheid van: Emma Faber (notulist); Michiel Hanssen; Dion Latten; Jantine Rozenboom. 

  

Afwezig: Nicole Alberts; Remco den Arend; Franka Baardman; Laura van Bochove; Vanessa de 

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

Tessa Huizing; Erik Koppe;  Jurian Lock; Dion van der Made; Adriaan Milders; Hanneke Palmen; 

Vincent Peeters; Evri Penning; Anouk Portengen; Romy Post; Bo Pouw; Javier Sánchez Rhemrev; 

Thomas van der Sanden; Alienke Schuringa; Janneke Sluijs; Anna Smulders; Daniël Zielstra; Camiel 

de Zoeten; Kartica van der Zon. 

 

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 26 juni 2019 

3. Wijze van samenstelling (sollicitatie/verkiezing) OLC 2019-2020 

4. Mededelingen en informatie 

 Zittende studentleden OLC 

 Voortgang werkgroepen 

 OLC-training 

 Voortgang panelgesprekken 

 Website leidenlawskills.nl 

 Voortgang Students as Partners 

5. Instemming OER en OLC 

6. Tentamenrooster 

7. Rondvraag 

 

Roberto van den Heuvel heeft een aantal opmerkingen vooraf: 
- Felicitaties gaan uit naar Erwin Dijkstra, die de JSVO-onderwijsprijs voor beste 

werkgroepdocent heeft gewonnen. 
- De master Law & Society is met succes langs de accreditatiecommissie gekomen. De 

volgende vergadering zal Nadia Sonneveld aanschuiven. 
- Chris de Kruif heeft de faculteit verlaten. Voor haar rol als opleidingsdirecteur 

Rechtsgeleerdheid zijn twee opvolgers gevonden: Pauline Schuyt voor de bachelor en Armin 

Cuyvers voor de master. 
 

2. Verslag OLC 26 juni 2019 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Wijze van samenstelling OLC 2019-2020 

Jaarlijks moet de wijze van samenstelling van de opleidingscommissie worden bepaald. Aan de leden 

wordt de vraag voorgelegd of dit via verkiezingen of sollicitaties moet. Alle aanwezigen pleiten voor 

sollicitaties. Wel kan er nog gewonnen worden op het vlak van zichtbaarheid zodat meer studenten 

solliciteren. Het helpt in ieder geval als docenten de vacature onder de aandacht brengen tijdens de 

hoorcolleges en een bericht op Blackboard wordt gedeeld. Bij de masteropening van Jeugdrecht kwam 

een student vertellen over de opleidingscommissie, zodat de studenten geïnformeerd zijn. 
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4. Mededelingen en informatie 

 

Zittende studentleden OLC 

Alle zittende studentleden wordt gevraagd om uiterlijk 19 september aan te geven of zij nog een jaar 

door willen. Of je zonder meer door mag als studentlid hangt af van je aanwezigheid en inzet. 

Uiteindelijk beslissen de opleidingsdirecteuren erover. 

 

Voortgang werkgroepen 

- Jaarverslag: het concept is nog niet gereed. Dat zal tijdens de volgende vergadering worden 

aangeboden. Iedere werkgroep wordt verzocht een contactpersoon te melden en een kort 

stukje te schrijven. Volgend jaar moet een goede planning worden gemaakt en gedurende het 

jaar al aan het jaarverslag worden gewerkt. 

- Social media: Florian van Hout heeft het draaiboek bij zich en licht het kort toe: het draaiboek 

bestaat uit een online en offline deel. Het overgrote deel werd al gedaan, maar is in een 

planning gezet, zodat er op tijd mee wordt begonnen. Nieuw zijn ideeën voor samenwerking 

met het facultair social media-team en een soort ‘Humans of het KOG’. Wellicht kan een 

whatsappnummer worden aangemaakt om het contact laagdrempeliger te maken. Het 

draaiboek zal meegaan met de stukken voor de volgende vergadering. 

- Kwaliteitsafspraken: de notitie over docentontwikkeling is nog niet gereed en zal 

waarschijnlijk tijdens de volgende vergadering worden voorgelegd. 

- Hele/halve cijfers: het formulier dat zou worden voorgelegd is nog niet gereed. Emma Faber 

zal bij de leden informeren hoe het ermee gaat, het onderwerp komt tijdens de volgende 

vergadering terug. 

 

OLC-training 

Jantine Rozenboom is dit jaar de OLC-trainer en vraagt of de huidige studentleden dingen aan de 

training toegevoegd zouden willen zien. 

De meeste studentleden vonden de training prima. Wel werd de SPOC wat vaag bevonden. Na afloop 

had je geen idee of je het goed had gedaan of niet. De SPOC zal in een nieuw jasje worden gestoken 

volgens een universiteitsbreed format. 

Mogelijke toevoeging is een overzicht van wanneer de OLC advies- en instemmingsrecht heeft 

gedurende het jaar als een soort naslagwerk. Daarnaast kunnen de belangrijkste onderwerpen die aan 

bod komen alvast uitgelegd worden, zoals de kwaliteitsafspraken. 

De training wordt doorgaans niet gevolgd door docentleden, maar zij zijn uiteraard van harte welkom 

om aan te sluiten. 

 

Voortgang panelgesprekken 

Dion Latten vertelt dat de input t.a.v. de panelgesprekken van de laatste vergadering voor de zomer is 

voorgelegd aan de Wetenschappelijk Directeuren, het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad. Jantine 

Rozenboom en Dion Latten zullen het project gaan trekken. Ook Michiel Hanssen blijft erbij 

betrokken. 

 

Website leidenlawskills.nl 

De website is inmiddels online en wordt bij LLP en Inleiding recht onder de aandacht gebracht. 

 

Voortgang Students as Partners 

De plannen voor de collegeserie Duurzaamheid & Recht zijn inmiddels een stuk concreter: een docent 

zal een colloquium van een half uur verzorgen, waarna twee stellingen worden behandeld en mensen 

uit het veld iets komen vertellen. De bijeenkomsten moeten in november plaatsvinden.  

Aangezien het vrij kort dag is, zijn er wel een aantal praktische punten die op korte termijn moeten 

worden opgelost. Het Faculteitsbestuur moet daarna nog akkoord geven voor de plannen. 
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5. Instemming OER en OLC 

De opleidingscommissie heeft de taak om te adviseren over de beoordeling en de uitvoering van de 

OER. Dit zal voor de volgende vergadering op de agenda worden gezet. Opmerkingen over specifieke 

vakken horen bij de evaluatie van het onderwijs en dus bij de kleine OLC thuis. 

Nilson Milheiro Anselmo zegt dat volgend jaar het buddysysteem met de Faculteitsraad moet worden 

voortgezet. Wellicht moet hierover een opmerking in het huishoudelijk reglement worden opgenomen, 

als dat ook het geval is voor de assessor en het studentlid van het Onderwijsbestuur. 

Andere zaken waarover de opleidingscommissie advies- of instemmingsrecht heeft zullen voortaan 

iets explicieter worden benoemd en zo ook in de notulen worden opgenomen, om onduidelijkheid over 

de mening van de OLC te voorkomen. 

 

6. Tentamenrooster 

Het overgrote deel van de tentamens uit blok 4 staat nog niet in de tentamenkalender, omdat de 

tentamendata nog niet definitief zijn. Rob Hogeboom heeft hierop schriftelijk een toelichting gegeven: 

naar de betreffende afdelingen is een voorlopig rooster gestuurd met de vraag of de tentamendata 

haalbaar zijn voor de docenten. Deadline om te reageren is 1 oktober. Daarna zet Rob zo snel mogelijk 

het definitieve rooster online. Hoe snel dat gaat is enigszins afhankelijk van hoeveel hij nog moet 

schuiven naar aanleiding van de reacties. 

De tentamens zijn nu zo strak ingeroosterd dat 1) er een extra onderwijsweek is om onderwijs in te 

halen en 2) de datum van het laatste tentamen niet later is dan normaal. Gevolg daarvan is wel dat de 

nakijktermijnen strikt gevolgd moeten worden en er geen ruimte is voor uitloop – de vakken moeten 

daarom aangeven of dit haalbaar is. 

Mocht  een vak niet akkoord gaan met het voorstel, dan zal in principe het hertentamen later 

geroosterd worden, wat ten koste gaat van de zomervakantie. Wanneer een vak dat per se niet wil is 

het ook een optie om het eerstekanstentamen naar voren te halen, maar dat zou dan ten koste gaan van 

de extra onderwijsweek. Tot nu toe heeft hij overigens alleen maar positieve reacties ontvangen. 

 

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

Sluiten vergadering 

De vergadering is om 16:35 uur afgelopen. Roberto van den Heuvel bedankt iedereen voor de 

aanwezigheid en inzet het afgelopen jaar.  


