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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies 

Woensdag 29 januari, 15:15 – 17:00 uur, KOG B0.13 

 

Aanwezig: Roberto van den Heuvel (voorzitter); Marloes van der Bel; Laura van Bochove; Silke te 

Braake; Patricia Burghout; Jelle But (ter vervanging van Jonathan Huijts); Rochelle Entius; Miranda 

Gillis; Marko Heezen; Rutger Hofstee; Jaco Hollebrandse; Lune Klappe; Hidde Kremers; Claire 

Letterie; Laura van der Linde; Michelle Michels; Maite van Noort; Melanie Overmars; Rick 

Rodenburg; Lars Roelofsen; Cecily Rose; Dilpreet Singh Diba Sohrab; Jip Stam (ter vervanging van 

Erwin Dijkstra); Yves Stevens; Fayette Tensen; Fleur Terlouw; Falco Toet; Amber Visser; Karst 

Vriesendorp; Hendrik Vrijburg. 

  

In aanwezigheid van: Emma Faber (notulist); Rob Hogeboom; Gerda Korevaar; Dion Latten; Nilson 

Milheiro Anselmo; Veerle Smeets. 

  

Afwezig: Hilal Doğan; Joris Hermeling; Florian van Hout; Jonathan Huijts; Nabeela Hussain; Rohini 

Jadnanansing; Hanneke Palmen; Eva Schmidt; Romie Schonewille; Emma van Wagensveld; Elina 

van ’t Zand; Kartica van der Zon. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt om 15:17 uur geopend. De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Verslag vergadering 4 december 2019 

3. Mededelingen en stand van zaken: 

a. Panelgesprekken 

b. OLC-training 

c. NSE-uitkomsten 

d. Update faculteitsraad 

4. Voortgang werkgroepen: 

a. Zichtbaarheid OLC 

b. Kwaliteitsafspraken 

c. Hele/halve cijfers 

d. OLC-jaarverslag 

5. Onderwijsprogramma’s 

6. Conceptroosters 

7. Onderwijsjaarverslag en voortgang kwaliteitsafspraken 

8. Facultair toetsbeleid 

9. Rondvraag 

10. Sluiting vergadering 

 

2. Verslag vergadering 4 december 2019 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en stand van zaken 

 

Panelgesprekken 

Dion Latten licht toe: inmiddels zijn panelgesprekken gehouden met zeven verschillende 

masteropleidingen/-afstudeerrichtingen. Momenteel worden de verslagen uitgewerkt en worden daar 

de tips en tops uit gedestilleerd. Er wordt nog gekeken naar de selectiewijze; dit jaar zijn studenten at 

random benaderd via het OIC, vorig jaar is bij de studievereniging geworven. Bij de laatste methode 

kwamen meer studenten opdagen. 

 

OLC-training 

De tweede training vindt binnenkort plaats en zal verzorgd worden door Aurora de Leeuw wegens het 

buitenlandverblijf van Jantine Rozenboom. De training zal zien op de OER en de kwaliteitsafspraken. 
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De training is verplicht voor nieuwe OLC-studentleden, maar staat ook open voor docentleden en 

langer zittende leden. 

 

NSE-uitkomsten 

Uit de NSE kwam een aantal punten naar voren. Zo ervaart een deel van de studenten dat de faculteit 

zeer gespitst is op de advocatuur, terwijl slechts een minderheid in een van de togaberoepen 

terechtkomt. De studieverenigingen zijn hierin ook een belangrijke spil vanwege de kantoorbezoeken 

die zij organiseren, dus is dit ook naar hen doorgespeeld. 

Verschillende studenten herkennen dit beeld, maar de vraag is of dit heel kwalijk is. Veel docenten 

zijn ook werkzaam in de praktijk, dus is het niet verwonderlijk dat vaak casus uit de praktijk worden 

gebruikt. Erwin Dijkstra voegt toe dat men zich niet exclusief in de advocatuur zich bezighoudt met 

het uitwerken van casus, maar dat veel meer beroepen daarmee te maken hebben. Wellicht is het ook 

een kwestie van framing en de casus soms vanuit een ander oogpunt benaderen, bijvoorbeeld dat van 

een wetgevingsjurist. 

De respons is daarnaast een aandachtspunt. Afgelopen jaar is een gratis lunch aangeboden aan 

iedereen die de NSE invulde, maar dat heeft weinig effect gesorteerd. 

 

Update faculteitsraad 

Nilson Milheiro Anselmo licht een aantal punten toe die binnen de faculteitsraad zijn besproken: 

- De capaciteitsbeperkingen zijn wederom voor de komende jaren doorgegeven. Vanuit het 

ministerie klinkt een geluid dat capaciteitsbeperkingen niet meer voor alle opleidingen 

toegestaan zullen worden. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden, want het kan voor 

Criminologie voor een grote instroom gaan zorgen. 

- Capaciteitsbeperkingen: Criminologie gaat van 170 naar 150, maar aantal mensen komt 

uiteindelijk toch niet ‘opdagen’, dus realistischer getal, in de praktijk altijd 150 studenten. 

Minister gaat zich mogelijk ‘bemoeien’ met capaciteitsbeperkingen waardoor selectie niet 

meer toegestaan is voor verschillende opleidingen, kan voor grote instroom gaan zorgen. 

- Het onderwerp schrijfvaardigheid kwam aan bod. In het algemeen zijn de bachelorscripties 

van goed niveau en wordt de schrijfvaardigheid dus niet als probleem gezien, maar soms 

lijken studenten tekort te komen bij de overgang richting de master. 

- Schrijfvaardigheid wordt niet als probleem gezien, bachelorscripties namelijk overall van 

prima niveau. Benadrukt dat het probleem vooral bij de overgang naar de master ligt. 

- De aansluiting op de master Notarieel recht vanuit een andere universiteit schijnt lastig te zijn. 

- Vanuit het UFB is geen begeleiding meer beschikbaar voor de ontwikkeling van kennisclips. 

De precieze reden is nog niet duidelijk. 

- Er werd gediscussieerd over de toegevoegde waarde van (strikte) masterscriptietrajecten; 

moeten studenten vrij gelaten worden of niet? Tussen de verschillende masteropleidingen en – 

afstudeerrichtingen zijn grote verschillen, soms zelfs binnen dezelfde opleiding. Aangeraden 

wordt om ook eens bij andere opleidingen buiten de faculteit te kijken. 

- Het is fijn om specifieke feedback op punten relevant voor het onderwijs vanuit de OLC mee 

te krijgen. Dit zal afgestemd worden met Roberto van den Heuvel en Rick Rodenburg. 

 

4. Voortgang werkgroepen 

 

Zichtbaarheid OLC 

Vanwege een miscommunicatie is de mail over de foto’s nog niet gestuurd. Dit wordt zo snel mogelijk 

alsnog gedaan. 

De werkgroep is daarnaast bezig met het maken van een PowerPointslide die tijdens de hoorcolleges 

kan worden getoond. 

 

Kwaliteitsafspraken 

Rick Rodenburg is in december naar een universitaire bijeenkomst over de kwaliteitsafspraken 

geweest. Het CvB blijkt de herijking te willen uitstellen, maar de faculteit ligt in principe op schema 

voor de initiële deadline. 
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Hele/halve cijfers 

Die week is de eerste bijeenkomst met de werkgroep geweest. De discussie blijkt al jaren te spelen. Er 

is al enige documentatie van de afgelopen jaren opgedoken en de leden van de werkgroep gaan zelf 

nog op onderzoek uit; de uitkomsten daarvan worden binnenkort besproken. Dan zal een verder plan 

van aanpak worden gemaakt en een eventuele bestuurlijke route worden bepaald. 

 

OLC-jaarverslag 

De werkgroep heeft op 10 maart een afspraak met het Faculteitsbestuur om het verslag aan te bieden. 

 

5. Onderwijsprogramma’s 

Veerle Smeets schuift aan en geeft een toelichting op de belangrijkste wijzigingen: het programma van 

de nieuwe master Law and Society is toegevoegd. De minor Economie en beleid verhuist naar Den 

Haag; de afstudeerrichting en de keuzevakken blijven in Leiden. 

Een wijziging die nog niet in de stukken is opgenomen is het splitsen van het vak Onroerendgoedrecht 

in twee vakken van 5 EC. Achterliggende gedachte is dat dit vak als struikelblok wordt gezien en dat 

de stof zo behapbaarder wordt. Er wordt nog gesproken over de toetsing; wellicht kunnen de 

hertentamens van de twee vakken achter elkaar plaatsvinden en in twee keer anderhalf uur opgeknipt 

worden. Sommige studenten vragen zich af of er dan wel voldoende tijd is om de volledige stof af te 

toetsen. 

Terugkoppeling Notarieel recht: het vak wordt met ingang van 2020/2021 opgeknipt in twee vakken 

van 5 EC. De tentamens en hertentamens zullen anderhalf uur duren. De hertentamens worden op 

dezelfde dag, maar los van elkaar afgenomen. Na twee jaar zal deze praktijk geëvalueerd worden. 

Er wordt positief geadviseerd ten aanzien van de programma’s. 

 

6. Conceptroosters 

Rob Hogeboom schuift aan. De laatste week van december is op basis van het eerder ingewonnen 

advies vrijgehouden. Hierdoor is de planning in januari wel behoorlijk strak. Bovendien moet een 

voorbehoud worden geplaatst vanwege de beschikbaarheid van het USC. 

De tussentoets van Verbintenissenrecht en het tentamen Personen- en familierecht zijn op hetzelfde 

moment geroosterd. Personen- en familierecht wordt daarom verplaatst naar vrijdag 26 maart 2021 

van 13:00 tot 16:00 uur. 

Het hertentamen van Children’s Right vindt plaats op de Dag van de Rechten van het Kind. De 

afdeling Jeugdrecht organiseert daar doorgaans veel omheen. Het hertentamen wordt daarom 

verplaatst naar donderdag 19 november 2020 van 13:00 tot 16:00 uur. 

Het hertentamen van ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief en het tentamen van 

Overheidsaansprakelijkheid zitten dicht op elkaar gepland. Het tentamen Overheidsaansprakelijkheid 

wordt daarom verplaatst naar woensdag 18 november van 09:00 tot 12:00 uur. 

 

7. Onderwijsjaarverslag en voortgang kwaliteitsafspraken 

Het onderwijsjaarverslag is gebaseerd op de opleidingsjaarverslagen, die reeds zijn besproken in de 

Kleine OLC’s. Daarnaast is een overzicht meegestuurd waarin over de voortgang van de 

kwaliteitsafspraken gerapporteerd wordt. 

De passende onderwijsfaciliteiten worden centraal georganiseerd, vandaar dat daar niks over in het 

overzicht is opgenomen. Het is nog onduidelijk hoe het servicepunt er uit komt te zien. De bedoeling 

is dat het een laagdrempelig aanspreekpunt wordt waar studenten door andere studenten kunnen 

worden geholpen. De facultaire werkgroep Inclusiviteit en diversiteit wordt betrokken bij de plannen. 

Er wordt positief geadviseerd. 

 

8. Facultair toetsbeleid 

Het facultair toetsbeleid is een beschrijving van de gang van zaken rondom toetsing op de faculteit en 

een bundeling van alle regelingen. Het dient als handreiking voor de examencommissie bij hun 

werkzaamheden en als naslagwerk voor docenten. Een duidelijke visie op toetsing ontbreekt nog en 

moet worden ontwikkeld; daarbij kan het stuk als bron worden gebruikt. 

Het stuk over fraude en plagiaat zal nog worden uitgebreid. 
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Er wordt afgesproken om gebruik te maken van toetsmatrijzen, maar er moet ook kritisch gekeken 

worden of die ook tot beter toetsen leiden en of er geen andere, wellicht betere methodes beschikbaar 

zijn. Studenten vinden het belangrijk dat een toets representatief is en dat alle stof getoetst wordt; als 

toetsmatrijzen daartoe bijdragen moet hier niet van af worden gestapt. 

Sommige links blijven niet te werken, die moeten nog nagelopen worden. 

Het stuk zal aangepast worden en vervolgens worden aangeboden aan het faculteitsbestuur. Daarna zal 

een terugkoppeling plaatsvinden richting de OLC. 

 

9. Rondvraag 

- Nilson Milheiro Anselmo herinnert de OLC-leden eraan dat op 21 februari de bijeenkomst 

Missie 2026 plaatsvindt en spoort iedereen aan zich op te geven. 

- Op korte termijn zal een mail over de foto’s van de Kleine OLC gestuurd worden. 

- De agenda voor de komende vergadering van het Onderwijsbestuur is meegestuurd ter 

informatie, omdat de opleidingscommissie het Onderwijsbestuur dient te controleren. Houd in 

het achterhoofd dat ongevraagd advies ook mogelijk is. 

 

10. Sluiten vergadering 

De vergadering is om 16:59 uur afgelopen. 


