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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies 

Woensdag 4 maart 2020, 15:15 – 17:00 uur, Sterrewacht C1.04 

 

Aanwezig: Roberto van den Heuvel (voorzitter); Jaap Baaij (ter vervanging van Laura van Bochove); 

Roel Becker (ter vervanging van Jonathan Huijts); Marloes van der Bel; Rochelle Entius; Miranda 

Gillis; Rutger Hofstee; Jaco Hollebrandse; Florian van Hout; Nabeela Hussain; Lune Klappe; Claire 

Letterie; Michelle Michels; Melanie Overmars; Lars Roelofsen; Diba Sohrab; Yves Stevens; Fayette 

Tensen; Falco Toet; Karst Vriesendorp; Emma van Wagensveld. 

  

In aanwezigheid van: Laura Buissink; Armin Cuyvers; Emma Faber (notulist); Aoife Fleming; Michiel 

Hanssen; Dion Latten; Nilson Milheiro Anselmo; Jiahui Plomp. 

  

Afwezig: Silke te Braake; Patricia Burghout; Erwin Dijkstra; Hilal Doğan; Marko Heezen; Joris 

Hermeling; Rohini Jadnanansing; Hidde Kremers; Laura van der Linde; Maite van Noort; Hanneke 

Palmen; Rick Rodenburg; Cecily Rose; Eva Schmidt; Romie Schonewille; Dilpreet Singh; Fleur 

Terlouw; Amber Visser; Hendrik Vrijburg; 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 29 januari 2020 

3. Mededelingen en stand van zaken: 

a. Update faculteitsraad 

b. Terugkoppeling bijeenkomsten 

c. NSE 2020 

4. Contouren RGL mastervaardighedenlijn 

5. Voortzetting collegereeks duurzaamheid 

6. Voortgang werkgroepen: 

a. Zichtbaarheid OLC 

b. Kwaliteitsafspraken 

c. Hele/halve cijfers 

d. OLC-jaarverslag 

7. Panelgesprekken 

8. Ans evaluatie 

9. Rondvraag 

10. Sluiting vergadering 

 

2. Verslag vergadering 20 januari 2020 

Vanuit Rick Rodenburg is er één ingebracht punt op het verslag: over het splitsen van 

Onroerendgoedrecht was nog veel onduidelijkheid tijdens de laatste vergadering, waardoor de OLC 

niet goed heeft kunnen adviseren. Het plan is om de vakken te splitsen. De herkansing op dezelfde dag, 

doch gescheiden plaatsvinden. Er wordt positief geadviseerd op deze plannen. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en stand van zaken 

 

Update faculteitsraad 

Sinds de laatste OLC-vergadering is de Faculteitsraad niet bijeengekomen. Volgende week staat de 

volgende vergadering gepland. Een deel van de agenda overlapt met die van de OLC. Een van de 

punten die aan de orde komt is het ILS-vak bij de masterafstudeerrichtingen Public International Law 

en European Law. Dit vak wordt alleen gevolgd door de Nederlandse studenten van deze 

afstudeerrichtingen. Over de vakken die in plaats daarvan aan de internationale studenten worden 

aangeboden is men doorgaans heel enthousiast, waardoor het jammer is dat Nederlandse studenten 

verplicht ILS moeten volgen. Daarnaast wordt ILS gezien als een belangrijk schrijfvak en is het juist 
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het moment om studenten – met name de internationale met zeer uiteenlopende vooropleidingen – 

meer op hetzelfde niveau te brengen ter voorbereiding op de scriptie. 

 

Terugkoppeling bijeenkomsten 

Dion Latten vertelt over de verschillende bijeenkomsten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. 

Tijdens de Werkconferentie Medezeggenschap stond de vraag centraal of we de medezeggenschap (te) 

serieus nemen. 

De OLC-bijeenkomst was specifiek bedoeld voor OLC-leden van alle faculteiten. Een punt dat aan de 

orde kwam was de docentbetrokkenheid bij de OLC-trainingen. Docenten zijn ook welkom tijdens de 

trainingen, maar de trainingen zijn vooral gericht op studenten. Het zou daarom goed zijn de 

trainingen ietwat aan te passen. Daarnaast zijn best practices gedeeld over de zichtbaarheid. 

Missie 2026 was een conferentie over het strategisch plan, waarbij input van studenten daarop werd 

gevraagd. 

Voor alle bijeenkomsten wordt nog een terugkoppeling verwacht. Deze zal dan gedeeld worden met de 

OLC. 

 

NSE 2020 

De voorbereiding op de afname van 2020 is inmiddels begonnen. Er wordt nog gekeken hoe de 

promotie precies zal verlopen. 

Toevoeging achteraf: vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is de afname van de NSE 2020 

geannuleerd. 

 

4. Contouren RGL mastervaardighedenlijn 

Armin Cuyvers en Laura Buissink schuiven aan om over de mastervaardighedenlijn te vertellen. Het 

plan is om in de master voort te borduren op de bachelorvaardighedenlijn. Een van de vragen waar ze 

mee zitten is of er in de master nieuwe vaardigheden aan bod moeten komen, zoals digitale 

vaardigheden, of dat er dieper ingegaan moet worden op reeds in de bachelor aan de orde gekomen 

vaardigheden. Vanuit de arbeidsmarkt is behoefte aan creatieve, kritische juristen, die meer denken in 

oplossingen. 

Bij het aan bod brengen van digitale vaardigheden moet heel kritisch gekeken worden naar wat hype is 

en wat blijft. Wat moet je als jurist kunnen en wat zijn dingen die je ook tijdens je werk kunt leren? 

Ook in de praktijk en bij docenten lijken deze vaardigheden nog niet alom aanwezig te zijn. Het kan 

daarom lastig zijn om docenten zover te krijgen, maar het is ook niet vereist dat alle docenten hieraan 

meedoen. Het punt wordt meegenomen bij docentontwikkeling. 

Daarnaast is de vraag hoe deze vaardigheden aan bod moeten komen: moeten ze vervlochten worden 

in reeds bestaande vakken of moet er een nieuw vaardighedenvak voor worden opgetuigd? Enerzijds is 

het goed om het te integreren in verschillende vakken, zodat studenten eraan kunnen blijven werken; 

anderzijds is het ook jammer als het daardoor telkens slechts oppervlakkig behandeld wordt en je nooit 

de diepte in gaat. 

Wat betreft het opleiden tot creatievere juristen moet gedacht worden aan out of the box en 

oplossingsgericht denken, waarbij de student ook oog heeft voor andere perspectieven dan het 

juridische. Bij het Leiden Leadership Programme krijgen teams, bestaande uit studenten vanuit 

verschillende opleidingen, de opdracht om bestaande problemen van bepaalde organisaties op te lossen.  

 

5. Voortzetting collegereeks duurzaamheid 

Aoife Fleming en Jiahui Plomp schuiven aan om hun plannen voort de voortzetting van de 

collegereeks duurzaamheid te presenteren. De collegereeks heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is 

telkens ingezoomd op een ander rechtsgebied. Ieder college werd ingeleid door een docent die over de 

juridische basis vertelde, vervolgens kwam iemand uit de praktijk vertellen. Het aantal studenten dat 

op kwam dagen nam wel iets af, maar tegelijkertijd ontstond ook steeds meer interactiviteit en waren 

er toch telkens zo’n 40 studenten aanwezig. Uiteindelijk hebben ongeveer 30 studenten het vak 

volledig afgerond en een certificaat ontvangen. 

Het plan voor de voortzetting is om een docent verantwoordelijk te maken en twee student-assistenten 

voor langere tijd voor 0.2 FTE (*in de bijlage die van tevoren is verspreid stond nog een ander getal) 
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aan te nemen. De student-assistenten moeten voor de zomervakantie aan de slag zodat de sprekers op 

tijd kunnen worden benaderd. De collegereeks zou wederom in blok 2 moeten plaatsvinden. 

 

6. Voortgang werkgroepen 

 

Zichtbaarheid OLC 

Naar alle studentleden is een mail verstuurd. Het plan is om iedere twee weken iemand te presenteren 

via ‘Humans of the OLC’. Daarnaast vindt een inventarisatie plaats van wat de kleine OLC’s tot nu toe 

gedaan hebben. De werkgroep ontvangt graag zo snel mogelijk een foto van de kleine OLC. 

De Faculteitsraad heeft jaarlijks tijdens de eerste vergadering een fotograaf die komt en dan foto’s 

neemt, wellicht kan dat ook voor de OLC. 

Bij het presenteren van de kleine OLC is het belangrijk rekening te houden met de opleiding; sommige 

masters lopen al vrij vroeg af, waardoor het delen in de zomer geen zin meer heeft. 

 

Kwaliteitsafspraken 

Er zijn geen updates vanuit de werkgroep kwaliteitsafspraken. De nadruk om hierin samen met de 

Faculteitsraad op te trekken wordt benadrukt. Nilson Milheiro Anselmo wil hierover graag contact 

houden. 

 

Hele/halve cijfers 

De werkgroep is uitgekomen op het afronden op decimalen. Momenteel wordt gewerkt aan het advies, 

dat wordt zo snel mogelijk afgerond. 

 

OLC-jaarverslag 

Het jaarverslag wordt binnenkort aangeboden aan het Faculteitsbestuur. Tijdens de volgende 

vergadering zal hierover een terugkoppeling plaatsvinden. 

 

7. Panelgesprekken 

Het afgelopen jaar zijn panelgesprekken afgenomen ter monitoring van de kwaliteitsafspraken. Hierbij 

zijn verschillende thema’s uitgelicht. De hieruit voortvloeiende terugkoppeling is verwerkt in het 

memo dat onder de OLC-leden is verspreid. 

Panelgesprekken zijn geen wondermiddel, maar in het algemeen is het wel een prettige setting om 

rustig de vragen door te nemen. Bij de gesprekken met internationale studenten wierp de taal een 

zekere barrière op. Wel is het fijn dat er met internationale studenten gesproken wordt, want die zijn 

maar zelden vertegenwoordigd in de medezeggenschap. Daarnaast kunnen er best practices 

uitgewisseld worden tussen verschillende afstudeerrichtingen/opleidingen. 

Uit de uitkomsten blijkt dat veel dingen die tijdens de panelgesprekken naar voren komen, ook al in de 

OLC of de Faculteitsraad zijn besproken. Je kunt je daarom afvragen wat de meerwaarde is. 

 

8. Ans evaluatie 

De evaluatie van de Ans-pilot is inmiddels besproken met het Faculteitsbestuur. Over het algemeen 

zjin de bevindingen positief: studenten krijgen meer inzicht in hoe hun tentamen is beoordeeld en 

docenten kunnen op efficiëntere wijze nakijken. Kritiekpunt is o.a. dat het een meer binaire manier 

van nakijken vergt. Het Faculteitsbestuur heeft besloten om Ans te blijven gebruiken, doch voor iedere 

docent op vrijwillige basis; nu er een aanbesteding aankomt voor het toetsplatform is er namelijk een 

kans dat Ans over niet al te lange tijd niet meer beschikbaar. Bovendien wordt momenteel nog niet 

voorzien in een integratie met andere systemen zoals Brightspace. 

 

9. Rondvraag 

- Florian van Hout vraagt of de agenda voortaan wat eerder verstuurd kan worden, zodat de 

OLC-leden langer de tijd hebben om bepaalde punten te peilen bij hun achterban. 

- Nilson Milheiro Anselmo kondigt aan dat binnenkort de verkiezingen voor de Faculteitsraad 

plaatsvinden. 

-  
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10. Sluiten vergadering 

De vergadering is om 16:59 uur afgelopen. 


