VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies
Woensdag 29 april, 15:15 – 17:00 uur
Aanwezig: Roberto van den Heuvel (voorzitter); Marloes van der Bel; Laura van Bochove; Silke te
Braake; Patricia Burghout; Rochelle Entius; Marko Heezen; Rutger Hofstee; Jaco Hollebrandse;
Florian van Hout; Jonathan Huijts; Nabeela Hussain; Rohini Jadnanansing; Hidde Kremers; Claire
Letterie; Laura van der Linde; Michelle Michels; Maite van Noort; Melanie Overmars; Lars Roelofsen;
Cecily Rose; Romie Schonewille; Dilpreet Singh; Diba Sohrab; Yves Stevens; Fayette Tensen; Fleur
Terlouw; Falco Toet; Amber Visser; Karst Vriesendorp.
In aanwezigheid van: Emma Faber (notulist); Michiel Hanssen; Annet van der Helm; Dion Latten;
Erik Reinders; Jasper Schut.
Afwezig: Erwin Dijkstra; Hilal Doğan; Miranda Gillis; Joris Hermeling; Lune Klappe; Hanneke
Palmen; Rick Rodenburg; Eva Schmidt; Hendrik Vrijburg; Emma van Wagensveld; Elina van ’t Zand;
Kartica van der Zon.
1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 15:16 uur geopend. De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vergadering 4 maart 2020
3. Coronavirus
4. Mededelingen en stand van zaken:
a. NSE 2020
b. Update faculteitsraad
5. Concepten Onderwijs- en examenregelingen 20/21
6. Rondvraag
7. Sluiting vergadering
2. Verslag vergadering 4 maart 2020
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.
3. Coronavirus
Erik Reinders en Annet van der Helm zijn aanwezig om e.e.a. toe te lichten over de maatregelen
omtrent het coronavirus.
Sinds het begin van de lockdown medio maart is er veel gebeurd. In eerste instantie is besloten om al
het onderwijs, inclusief toetsing, remote te laten plaatsvinden.
Voor remote toetsing geldt dat een deel van de toetsen alsnog in aangepaste vorm doorgang heeft
kunnen vinden; een ander, groter deel is opgeschoven naar een volgende tentamenperiode.
Werkgroepen
In het kader van de maatregelen is een drietal werkgroepen opgericht: Student in beeld, Remote
toetsing en fraudepreventie en Docentenloket.
De werkgroep Student in beeld ziet op studentenwelzijn en het betrekken van de student via online
onderwijs. Tijdens live onderwijs is het aantal deelnemende studenten lager bij sommige vakken lager
dan verwacht. Een deel van de studenten merkt dat het live onderwijs door de techniek niet altijd even
soepel verloopt en kan zich voorstellen dat studenten daardoor afhaken. Annet van der Helm is zeer
benieuwd naar meer ervaringen met online onderwijs en hoe de communicatie over en in het onderwijs
verbeterd kan worden. Input kan gedeeld worden via a.f.m.van.der.helm@law.leidenuniv.nl.
De werkgroep Remote toetsing en fraudepreventie richt zich op hoe de toetsing moet plaatsvinden en
hoe dit zo veilig mogelijk kan gebeuren om fraude te voorkomen. Er wordt uitgegaan van vertrouwen
in de student, maar het is ook belangrijk dat we naar de buitenwereld toe kunnen aantonen dat de
huidige generatie studenten net zo hard voor het diploma heeft gewerkt als eerdere of latere generaties.
De werkgroep Docentenloket onderzoekt hoe docenten het best ondersteund kunnen worden en waar
docenten het best terecht kunnen. Er is veel hulp beschikbaar, maar docenten zien soms door de
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bomen het bos niet meer. Hiertoe zal een platform ‘Learning and Teaching Community’ worden
opgericht, dat duurzaam (ook na de coronacrisis) beschikbaar moet zijn voor ondersteuning van
docenten.
Tevens start een nieuwe werkgroep Scenario’s en onderwijs 20/21. Deze werkgroep kijkt vooruit
welke scenario’s zich voor kunnen doen en hoe we het onderwijs en andere daaraan verbonden
activiteiten (introductiedagen, etc.) zo goed mogelijk kunnen vormgeven.
Het streven is om eind mei de eerste resultaten van de werkgroepen gereed te hebben.
Rondvraag
- Hoe lang gaat het onderwijs op deze manier nog door? In ieder geval tot de zomer, voor
volgend collegejaar is het de vraag wat mogelijk is. Hierin zijn we afhankelijk van de
landelijke politiek en de VSNU.
- Waarom wordt er door verschillende vakken op zo uiteenlopende wijze mee omgegaan?
Vanwege de snelheid waarmee overgegaan moest worden naar online onderwijs, hebben
docenten snel moeten beslissen hoe ze dat voor hun vak en de daarbij behorende leerdoelen
zouden invullen. Een van de doelen van de werkgroepen Docentenloket en Remote toetsing is
om hierin wat meer uniformiteit te bereiken.
- In hoeverre zijn er tijdens de tentamens die reeds zijn afgenomen problemen geweest? In het
algemeen zijn de tentamens redelijk soepel verlopen, maar er zijn wel studenten geweest die
problemen hebben ervaren. Bij technische problemen wordt er per geval naar gekeken.
Hierover vindt overleg met de examencommissie plaats over hoe hiermee om te gaan. De
faculteit stelt zich over het algemeen vrij coulant op bij dit soort gevallen.
- Verschillende faciliteiten die de universiteit normaal gesproken aanbiedt zijn momenteel niet
beschikbaar. Kunnen we ervan uitgaan dat studenten over voldoende eigen faciliteiten
beschikken en zijn hier eventueel oplossingen voor? Via o.a. de studieadviseurs is gekeken
naar studenten die wellicht thuis niet over geschikte apparatuur beschikken om het onderwijs
te kunnen volgen. Voor die studenten is een leenlaptop (voor een toets of een langere periode)
beschikbaar en af te halen in Leiden of Den Haag. Er wordt zo veel mogelijk gehoor gegeven
aan de behoeften van studenten binnen de beperkingen – printen kan bijvoorbeeld nog op
afspraak in de UB.
4. Mededelingen en stand van zaken
NSE 2020
De NSE 2020 vindt dit jaar geen doorgang.
Update faculteitsraad
Vanwege de coronamaatregelen is er besloten om eens in de twee weken contact te hebben met de
faculteitsraad. De verkiezingen voor de faculteitsraad zijn uitgesteld en zullen op een later moment in
een alternatieve vorm plaatsvinden. De centrale universiteit is hier ook nauw bij betrokken.
5. Concepten Onderwijs- en examenregelingen 2020/2021
De OLC wordt gevraagd advies te geven en in te stemmen met de voorgelegde onderwijs- en
examenregelingen. Het enige artikel waarin iets gewijzigd is, waarop de OLC instemmingsrecht heeft,
is artikel 7.
Rick Rodenburg kon niet aanwezig zijn tijdens de vergadering, maar heeft een opmerking ingestuurd:
hij wil aandacht schenken aan de vakken waarvoor instapeisen gelden, zoals Europees recht in de ba2.
Wat nu als studenten door de coronamaatregelen het Ba1-vak niet hebben kunnen halen? In principe
geldt dat studenten net zo goed hun vakken kunnen halen als normaal gesproken het geval is. Alle
vakken en de bijbehorende toetsen vinden immers gewoon doorgang. In de werkgroep Student in
beeld is ook benadrukt dat studenten zich bewust moeten zijn van de eventuele consequenties als ze
vakken doorschuiven naar volgend jaar.
Er zijn geen andere opmerkingen naar aanleiding van de stukken. De OLC stemt in met de
voorgelegde stukken.
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De stukken gaan hierna nog naar het onderwijsbestuur ter advies, de faculteitsraad ter instemming en
worden vervolgens vastgesteld door het faculteitsbestuur.
6. Rondvraag
- De regeling herkansen voldoendes is opgeschort voor dit collegejaar. Kan hier nog iets aan
gedaan worden? Bij de overgang op digitaal onderwijs is gekeken welke processen essentieel
zijn en welke minder. Daarbij is een aantal keuzes gemaakt om docenten en
onderwijsondersteuning toch zo nog enigszins te kunnen ontzien, waaronder het opschorten
van de regeling herkansen voldoendes. Een groot deel van de aanwezige studentleden is hier
ontevreden over en zou ongevraagd advies willen uitbrengen om dit besluit te heroverwegen.
- Sommige studenten hebben ook gehoord van vakken waar geen inzage heeft plaatsgevonden.
Iedere student heeft gewoon nog recht op inzage, dus dit is niet de bedoeling. Aangeraden
wordt om hierover contact op te nemen met de betreffende opleidingsdirecteur.
7. Sluiten vergadering
De vergadering is om 16:28 uur afgelopen.
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