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Verslag – Gezamenlijke opleidingscommissie 
Woensdag 14 april 2020, 15:15 – 17:00 uur  
 

Aanwezig: Demi Admiraal, Bo van Amerongen, Sterre Bakx, Melis Bilgin, Irem Çakir, Eva van Dam, 

Rosa van Drongelen, Rochelle Entius, Jana van Geest, Willemijn Hanrath, Michiel Hanssen, Hannah 

ten Have, Simon Hellendall, Annet van der Helm, Roberto van den Heuvel, Rob Hogeboom, Florian 

van Hout, Jonathan Huijts, Skander Iqbal, Viviënne de Jong, Iris de Jonge, Lotte Kremers, Dion Latten, 

Claire Letterie, Jorieke Manenschijn, Michelle Michels, Sanne van Os, Melanie Overmars, Britt 

Polderman, Thomas Pouwels, Erik Reinders, Rick Rodenburg, Lars Roelofsen, Rebecca Sarkis, Jaap 

Scholtens, Nadia Sonneveld, Yves Stevens, Fleur Stolk, David Tempelman, Fleur Terlouw, Stijn 

Voskamp, Hendrik Vrijburg, , Eva van der Windt. 

Afwezig: Nina Fokkink, Luuk Grent, Jaco Hollebrandse, Ingeborg de Koningh, Dianthe Kooij,  

Suhainsly Martha, Hanneke Palmen, Malaika van der Ploeg, Cecily Rose, Eva Schmidt, Diba Sohrab, 

Hilde Wermink, Katrica van der Zon. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt geopend om 15:15 uur. De agenda wordt vastgesteld. Speciaal welkom aan het 

nieuwe docent-lid Jorieke Manenschijn, zij vervangt Erwin Dijkstra en stelt zichzelf voor.  

2. Verslag vergadering 3 maart 2021 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de vergadering van woensdag 3 maart 

2021. Het verslag word vastgesteld. 

3. Update regiegroep  

Allereerst de corona update die wordt gegeven door Erik Reinders die aanwezig is in de vergadering. 

Erik Reinders is de voorzitter van de regiegroep en onderwijsmanager. Dinsdagavond 2 maart zijn 

versoepelingen aangekondigd door de overheid. Op Universitair niveau vinden nog overleggen plaats 

omdat niet nog op alle punten duidelijkheid is; de details volgen nog. Maar het ziet er wel naar uit 

dat er meer ruimte komt voor het geven en volgen van fysiek onderwijs. Docenten en vakco’s denken 

na over bijeenkomsten die fysiek mogelijk zijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Dat vindt al 

plaats zoals practica (Moot Court). Meer communicatie volgt spoedig. Ook voor aanstaande 

studenten komt meer informatie. Het ‘normale onderwijs’ is de ambitie straks in september. Voor 

komende tijd wordt gekeken naar extra bijeenkomsten die fysiek kunnen worden georganiseerd. 

Doordat meer mensen op het KOG aanwezig zullen zijn, heeft de logistieke planning de aandacht. 

Bewegingen worden gemonitord in het gebouw door het UFB om bijvoorbeeld de logistiek aan te 

passen of in te grijpen. Blok 4 wordt hiervoor gebruikt om te kijken hoe dit gaat.  

Het gebruik van sneltesten worden besproken, ook in het kader van studenten die een werkgroep 

missen indien dit fysiek plaatsvindt. Besproken wordt hoe fysiek onderwijs kan plaatsvinden. Ook 

wordt de fysieke aanwezigheid besproken met betrekking tot de (on)mogelijkheden die samen gaan 

met aanwezigheidsplichten. Waarvan studenten aangeven dat dit met een bonus of aftrek gepaard 

kan gaan en de wensbaarheid hiervan wordt besproken. Rekening houden met dat niet altijd 

iedereen aanwezig kan zijn wordt besproken door Erik Reinders. Het onderwerp zelftesten wordt 

nogmaals besproken. Studenten en docenten kunnen deze waarschijnlijk op een centraal punt 

aanvragen om ze zelf te doen. Daarbij heeft men snel de uitslag. Ook de kosten en verplichting wordt 

besproken van deze zelftesten, maar hierover volgt meer informatie. Beleid blijft: thuisblijven bij 

klachten.  
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4. Unlock werkgroep (Corona) 

Annet van der Helm is aanwezig vanuit de regiegroep met de naam Unlock. Zij kijken en onderzoeken 

de mogelijkheden voor het starten van het nieuwe collegejaar. De primaire focus is om op gang te 

komen. Samen met studenten en docenten wordt nu gekeken naar de zaken die spelen voor blok 

vier. Daar leeft veel over zelftests en vaccinatie. Deze vragen worden gebundeld in de mogelijkheden 

van blok vier, maar ook het goed starten van het nieuwe collegejaar. Ook wordt gekeken naar wat 

behouden moet worden en moet blijven na corona. Wordt een overzicht van gemaakt met als doel 

dat er een doorsnede is en de juiste keuzes er liggen die passen bij studenten en docenten. Veel 

zorgen en vragen komen daar samen, ook die bij de update regiegroep zijn besproken. Belangen van 

de studenten worden ook behartigd door de assessor. Testen voor alle bezoeken aan de faculteit is 

een vraag uitstaat, ook voor een bibliotheekbezoek maar ook onderwijs. Deze unlock werkgroep 

denkt ook na over het werkbeleid, aanwezigheid op werk en de thuiswerkmogelijkheden voor 

werknemers van de faculteit. Daarvoor komen richtlijnen, gelet ook op hoe het in een team past. Ook 

faciliteren om elkaar te ontmoeten.  

Studentenwelzijn. De assessor, Dion, bespreekt de mogelijkheden voor een eenmalig gesprek te 

voeren met studenten over studentenwelzijn naar aanleiding van een advies met betrekking tot 

studentenwelzijn voor faculteiten. Deze zijn in de regiegroep besproken en ook in het 

Faculteitsbestuur. Iedereen van de OLC wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de gespreksronde 

die wordt opgezet. Uitgangspunt is dat er een gesprek gevoerd gaat worden. Dion stuurt hiervoor 

nog stukken door. Studenten die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden.  

5. Tentamenrooster 

Rob Hogeboom is aanwezig en bespreekt de concepttentamenkalender voor 2021-2022. Daarbij is 

nog niet duidelijk of de tentamens online of fysiek worden afgenomen. Hij is in zijn planning 

uitgegaan van fysiek, maar omzetten naar online is mogelijk. Bij het ontwerpen is gelet op 

studeerbaarheid en zo veel mogelijk overlap voorkomen. Eerstejaars tentamens zijn in de ochtend 

gepland, tweedejaars tentamens zijn in de middag, derdejaars tentamens in de ochtend en de 

keuzevakken in de middag. Benadrukt wordt dat deze tentamenkalender een conceptvorm betreft 

en zij ook afhankelijk is van het aantal stoelen dat te reserveren valt op de locaties. De vraag aan de 

OLC wordt gesteld of zij knelpunten zien of verbeterpunten. Deze worden besproken ten aanzien van 

onder andere notarieel recht en afstudeerrichtingen. Gevraagd wordt er nog opmerkingen zijn. Die 

kunnen direct doorgezet worden aan Rob, dat moet spoedig, gelet op het feit dat deze aanvragen 

voor 1 mei binnen moeten zijn bij de locaties. 

6. Zichtbaarheid en Marketing en Communicatie 

Rick, Roberto en Lotte hebben een gesprek gehad met Annet en Floris van Marketing en 

Communicatie om de OLC een plekje te geven in de nieuwsbrief voor meer zichtbaarheid. Dit naar 

aanleiding van het bezoek aan het FB en het gesprek over zichtbaarheid dat gevoerd is in het kader 

van het aanbieden van het jaarverslag van de OLC. Gesproken wordt om bij belangrijke punten of 

behaalde resultaten deze voortaan op te nemen in de nieuwsbrief op te nemen. De werkgroep 

zichtbaarheid kan dit oppakken. Als er suggesties zijn voor dit soort onderwerpen, zijn deze welkom. 

De OER-en zouden iets kunnen zijn voor de aankomende nieuwsbrief om te delen. Mocht iemand 

suggesties hebben: meld dit aan Lotte.  

 

Grotius biedt in dit kader aan om ook een advertentie in de NOVUM op te nemen. Hier gaat de 

werkgroep zichtbaarheid mee aan de slag.  
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Ook de mogelijkheden van het social media team worden besproken waarvan een student-lid van de 

OLC werkt.  

 

Ook CODE heeft ook een nieuwsbrief mogelijkheid. Ook deze mogelijkheid wordt aangeboden.  

 

De werkgroep zichtbaarheid wordt gevraagd om naar bovenstaande mogelijkheden te kijken en 

contact op te nemen voor deze initiatieven en suggesties.  

7. Mededelingen en stand van zaken: 

Onderwijsreflectiedag voor docenten wordt kort besproken door Erik Reinders. Op maandagmiddag 

31 mei om samen het bestuur en met en door en voor docenten terug te blikken op het bijzondere 

jaar. Ook wordt stilgestaan wat werkte en wat niet, maar ook inspiratie. Er zullen sessies zijn door 

docenten voor docenten waarbij best practices worden uitgewisseld. Voor docenten om elkaar te 

kunnen vinden. 

Trainingsdag nummer 2: Dion en Rick hebben twee data gepland, waarbij de leden de training over 

het OER kunnen volgen. De training wordt door Rick gegeven en deze training zal ook worden 

opgenomen. De training is verplicht voor nieuwe student-leden maar ook zeker nuttig voor nieuwe 

docent-leden. Zij worden van harte uitgenodigd. Rick mailt de informatie.  

Werkgroepen van de OLC: zichtbaarheid is bezig, zoals hiervoor besproken.  

Kwaliteitsafspraken: komt een nazending van stukken.  

Update Faculteitsraad: update van David Tempelman vanuit de Faculteitsraad. Het OLC jaarverslag is 

behandeld, waaronder hele halve cijfers dat positief is ontvangen. Verduurzaming is besproken bij de 

Faculteitsraad. Unlock stond er ook op de agenda. 

 

6. Rondvraag 

De assessor, Dion geeft aan dat als studentleden klachten hebben, zij ook zelf daarin een functie 

hebben als OLC lid en ook middelen tot hun beschikking hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld ook een 

vakcoördinator mailen. Andere routes daarna zijn klachtencommissie of examencommissie.  

Capaciteitsgebreken van masterscripties wordt besproken. Soms is geen begeleiding op bepaalde 

onderwerpen mogelijk vanwege capaciteitsgebrek omdat docenten niet de geboden begeleiding 

kunnen bieden. Dit komt voor en docenten werken aan de best mogelijke plaatsing van studenten. 

Het gebrek aan onderwerpen leeft onder studenten van Notarieel recht. De assessor voegt eraan toe 

dat er hard hun best wordt gedaan de studenten te plaatsen bij vakgebieden die aansluiten bij 

Notarieel recht. 

 

Aanwezigheid bij online werkgroepen wordt ook besproken en wordt ook in kleine OLC’s besproken. 

Goed om dat volgende vergadering terug te koppelen.  

 

Oefententamens en beschikbaarheid wordt besproken in het kader van de bachelor Criminologie. 

Aangeraden wordt om contact op te nemen met de vakdocenten aan de desbetreffende student, ook 

gelet op hetgeen door de assessor besproken is met betrekking tot algemene klachten. 

 

10. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 16:30 uur.  

 

 


