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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies
Woensdag 13 november 2019, 13:15 – 15:00 uur, KOG B025
Aanwezig: Roberto van den Heuvel (voorzitter); Jaap Baaij (ter vervanging van Laura van Bochove);
Patricia Burghout; Erwin Dijkstra; Hilal Doğan; Rochelle Entius; Miranda Gillis; Marko Heezen;
Rutger Hofstee; Florian van Hout; Jaco Hollebrandse; Jonathan Huijts; Nabeela Hussain; Lune Klappe;
Hidde Kremers; Claire Letterie; Laura van der Linde; Michelle Michels; Maite van Noort; Melanie
Overmars; Rick Rodenburg; Lars Roelofsen; Eva Schmidt; Diba Sohrab; Yves Stevens; Silke te
Braake; Fayette Tensen; Fleur Terlouw; Falco Toet; Emma van Wagensveld; Amber Visser; Karst
Vriesendorp; Hendrik Vrijburg; Elina van ’t Zand; Kartica van der Zon.
In aanwezigheid van: Emma Faber (notulist); Michiel Hanssen; Gerda Korevaar; Dion Latten; Nilson
Milheiro Anselmo; Jasper Schut.
Afwezig: Marloes van der Bel; Joris Hermeling; Rohini Jadnanansing; Hanneke Palmen; Cecily Rose;
Romie Schonewille; Dilpreet Singh.
1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 13:17 uur geopend. De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vergadering 11 september 2019
3. Verkiezing nieuwe studentvoorzitter
4. Belangrijke gespreksonderwerpen OLC
5. Zichtbaarheid OLC
6. Jaarverslag OLC 2018-2019
7. Samenstelling werkgroepen OLC
a. Jaarverslag
b. Kwaliteitsafspraken
c. Zichtbaarheid OLC
d. Hele/halve cijfers
8. Mededelingen en stand van zaken:
a. Onderwijsvoorbereiding 2020-2021
b. Voortgang harmonisatie
c. Herijking kwaliteitsafspraken
d. Monitoring kwaliteitsafspraken (opleidingsjaarverslagen, panelgesprekken)
e. Werkgroep herinschrijvingsrendementen
f. Collegereeks duurzaamheid
9. Rondvraag
2. Verslag vergadering 11 september 2019
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.
3. Verkiezing nieuwe studentvoorzitter
Rick Rodenburg wordt verkozen als de nieuwe studentvoorzitter.
4. Belangrijke gespreksonderwerpen OLC
Roberto van den Heuvel benadrukt het belang van de OLC binnen de faculteit. Iedereen wordt
verzocht om tijdens de vergaderingen (voorbereid) aanwezig te zijn. Zorg daarnaast dat je goed bij je
medestudenten en –docenten heb gepolst hoe zij tegen bepaalde bespreekpunten aankijken. De
vergaderdata staan op pagina 2 van de agenda; noteer deze in je agenda.
De OLC heeft gedurende het jaar op verschillende punten advies- en instemmingsrecht. Voor de
vergadering van januari zal een memo worden geschreven waarin precies uiteen wordt gezet van de
rechten en plichten van de opleidingscommissie zijn.
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5. Zichtbaarheid OLC
Florian van Hout licht het draaiboek kort toe. Het draaiboek is samen met Anouk Portengen
(studentlid 2018/2019) gemaakt. Doel van het draaiboek is om kennis over te dragen en te zorgen dat
de promotie in het vervolg meteen op gang kan komen. Veel studenten weten de OLC namelijk niet
goed te vinden.
Het draaiboek bestaat uit twee delen: offline en online. Het overgrote deel van de activiteiten werd
reeds gedaan (promotie via de schermen, praatjes tijdens de hoorcolleges, etc). Nieuw zijn de ideeën
voor ‘Humans of the OLC’ en een whatsappnummer. Florian van Hout zal een e-mail sturen met meer
informatie wat van je wordt verwacht voor Humans of the OLC. Daarnaast wordt iedere Kleine OLC
gevraagd om een persoon als aanspreekpunt aan te wijzen.
Roberto van den Heuvel zegt dat docenten een informatiesheet in hun PowerPoint kunnen opnemen
die ze tijdens de pauze kunnen tonen. Het is daarnaast goed om ook bij medewerkers van de faculteit
(zoals de studieadviseurs) duidelijk te maken dat studenten met klachten bij de OLC terecht kunnen.
Voor internationale studenten is het belangrijk dat ook in het Engels gecommuniceerd wordt.
Erwin Dijkstra zegt dat Novum ook een goed medium kan zijn om de OLC in te promoten. Jasper
Schut kan hiermee helpen.
Kleine OLC’s kunnen zelf zorgen dat ze tijdens de hoorcolleges een praatje houden, hier hoeft geen
toestemming bij de werkgroep voor te worden gevraagd.
Dion Latten is bezig met een ‘wegwijzer’ door de faculteit, zodat studenten weten waar ze terecht
kunnen met bepaalde vragen. Als mensen hiervoor ideeën hebben, kunnen ze contact met hem
opnemen.
Jasper Schut vraagt hoe actief studenten benaderd moeten/mogen worden. Studenten die contact
opnemen met de (kleine) OLC, moet gevraagd worden om toestemming om hen nog eens te
contacteren. Hier moet wel terughoudend mee worden omgegaan.
Jaco Hollebrandse en Rutger Hofstee sluiten zich aan bij de werkgroep Zichtbaarheid.
6. Jaarverslag OLC 2018-2019
Dit is het tweede jaar waarover een jaarverslag is geschreven en er heeft een grote verbeterslag
plaatsgevonden. Rick Rodenburg geeft een korte toelichting. Het verslag heeft enige vertraging
opgelopen omdat hij de enige was die is overgebleven uit de werkgroep. In dat kader zou hij adviseren
om vroeger aan het verslag te beginnen zodat dit niet in de zomerperiode hoeft te gebeuren. Bovendien
zou de periode waarover het verslag rapporteert gelijkgetrokken moeten worden met de
benoemingsperiode van de OLC. Iedereen is het daarmee eens.
Het verslag is bedoeld om aan te geven waar we staan en wat we willen. Omdat de werkgroep steeds
belangrijker worden, is daar ook meer op gefocust. Lars Roelofsen merkt op dat het verhaal over de
werkgroep hele/halve cijfers wel aanmerkelijk korter is.
Het stuk over de visitatie van Criminologie is er uitgelaten omdat dat voornamelijk in de kleine OLC
aan bod is gekomen, maar hier zou nog wel iets over moeten worden opgenomen; Patricia Burghout
kan dat op zich nemen.
Jonathan Huijts vraagt of de evaluatie van de uitvoering van de OER nog in de vergadering komt,
anders zou dit aangepast moeten worden. Volgens Gerda Korevaar is het idee van die evaluatie om
door je oogharen te kijken en een aantal punten eruit te pikken; de OER hoeft niet letter voor letter
geanalyseerd te worden. Dit zal ook in het memo over de rechten en plichten van de
opleidingscommissie aan bod komen.
In het jaarverslag is een jaarplanning opgenomen voor 2018/2019; zo’n planning moet nog voor dit
collegejaar worden gemaakt. In de decembervergadering zal een voorzet worden gedaan, die kan
worden aangevuld door de OLC-leden.
Iedereen die input heeft, wordt verzocht dit uiterlijk 22 november naar Rick Rodenburg te sturen. Op
basis van de input zal de laatste hand worden gelegd aan het jaarverslag. In december staat het
jaarverslag opnieuw op de agenda, zodat het kan worden vastgesteld en vervolgens kan worden
aangeboden aan het Faculteitsbestuur.
Lars Roelofsen en Miranda Gillis melden zich aan voor de werkgroep.

2

2019 12 04 OLC: Bijlage 1
7. Samenstelling werkgroepen OLC
De werkgroepen Jaarverslag en Zichtbaarheid OLC zijn apart geagendeerd.
Kwaliteitsafspraken
Rick Rodenburg legt uit dat de kwaliteitsafspraken een behoorlijk complex onderwerp vormen. Heel
beknopt gaat het over de besteding van de kwaliteitsmiddelen, geld dat vroeger aan studiefinanciering
werd uitgegeven dat nu naar de kwaliteit van het onderwijs dient te gaan. Dit jaar vindt de eerste
herijking plaats en kunnen de plannen indien nodig aangepast worden. Het onderwerp wordt ook in
diverse andere gremia besproken.
Lune Klappe, Rutger Hofstee en Amber Visser melden zich aan voor de werkgroep.
Nilson Milheiro Anselmo hoort graag de input vanuit de OLC over de kwaliteitsafspraken, want de
Faculteitsraad moet uiteindelijk erover stemmen.
Hele/halve cijfers
Dit onderwerp is ook besproken met de Wetenschappelijk Directeuren, dus het is belangrijk dat er snel
mee aan de slag wordt gegaan. De OER wordt besproken in april/mei, dus in maart zou er een advies
moeten liggen.
Jonathan Huijts, Laura van der Linde en Hidde Kremers melden zich aan voor de werkgroep.
8. Mededelingen en stand van zaken
Onderwijsvoorbereiding 2020-2021
Dit punt komt terug in de decembervergadering met de jaarplanning.
Voortgang harmonisatie
Dion Latten vertelt dat de universiteit momenteel bezig is met de harmonisatie van het onderwijs. De
dagindeling is inmiddels geharmoniseerd (alle faculteiten hanteren nu het Leids Kwartiertje),
momenteel wordt gewerkt aan de jaarindeling.
Ook wordt gekeken naar de keuzevakruimte; de meeste opleidingen hebben 30 EC aan
keuzevakruimte. Vanwege verschillende redenen, waaronder het civiel effect, hopen de juridische
opleidingen hier niet in mee hoeven te gaan.
Herijking kwaliteitsafspraken
Dit punt wordt met de werkgroep Kwaliteitsafspraken opgenomen.
Monitoring kwaliteitsafspraken (opleidingsjaarverslagen, panelgesprekken)
Tijdens de volgende vergadering zal het conceptonderwijsjaarverslag worden voorgelegd, waarin over
de voortgang van de kwaliteitsafspraken wordt gerapporteerd.
Momenteel worden panelgesprekken georganiseerd voor de masteropleidingen. Die moeten in
december plaatsvinden. De daaruit voortvloeiende verslagen zullen in de januarivergadering worden
gedeeld.Michiel Hanssen en Jantine Rozenboom hebben een aanvullende training gevolgd over
gesprekstechnieken. Niet alle masteropleidingen komen in december aan bod, maar die kunnen mee in
een nieuwe ronde.
Werkgroep herinschrijvingsrendement
De werkgroep herinschrijvingsrendement houdt zich bezig met hoeveel studenten binnen de
‘voorgeschreven’ tijd (nominaal + 1) hun bachelordiploma behalen. De universiteit verlangt een
rendement van 70%, maar onze faculteit zit daaronder. Er is daarom een werkgroep samengesteld die
onderzoekt wat hiervan de oorzaak is en wat we hieraan kunnen doen. De werkgroep bestaat uit
Maarten Kunst (voorzitter), Dion Latten, Bastiaan Rijpkema, Moritz Jesse, Tycho de Graaf, Birgit
Wildenburg, Veerle Smeets en Gerda Korevaar. De werkgroep zal een advies schrijven voor het
Faculteitsbestuur. Dit advies zal ook in de OLC worden besproken.
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Collegereeks duurzaamheid
De collegereeks loopt inmiddels. Hendrik Vrijburg zal binnenkort een college verzorgen. Standaard
wordt het eerste deel verzorgd door een docent; vervolgens komt iemand uit de praktijk en vindt een
discussie plaats tussen de studenten.
De insteek is om de collegereeks jaarlijks te laten plaatsvinden en de onderwerpen ook meer in te
bedden in het reguliere onderwijs. Grotius is benaderd om de collegereeks in het vervolg te
organiseren.
9. Rondvraag
- Patricia Burghout vraagt of alle studentleden toegang hebben tot de functionele mailbox. Dat
zal zo snel mogelijk worden gedaan door Emma Faber. De studentleden krijgen hier vanzelf
bericht over.
- Jonathan Huijts zegt dat in het verslag van september 2019 staat dat Nadia Sonneveld
binnenkort langs zal komen. Dit zal voor een volgende vergadering op de agenda worden
gezet.
- Rick Rodenburg wil een appgroep aanmaken met alle studentleden. Iedereen die niet in de
appgroep wil, wordt verzocht dit bij hem te melden voor vrijdag 22 november. Emma Faber
heeft een lijst met de telefoonnummers.
Sluiten vergadering
De vergadering is om 14:54 uur afgelopen.
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