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Verslag – Gezamenlijke opleidingscommissie 
Maandag 20 september 7 juli 2021, 15:15 – 17:00 uur C131 KOG 
 

Aanwezig, zowel online als fysiek: Maartje van den Bergh, Tessa van Buchem, Eva van Dam, Susanne 

Deen, Anne-Claire van Dijk, Rosa van Drongelen, Rochelle Entius, Olivier Fäjgenblat, Nina Fokkink, 

Jana van Geest, Roberto van den Heuvel, Jaco Hollebrandse, Jonathan Huijts, Skander Iqbal, Iris de 

Jonge, Lotte Kremers, Julie Külsen, Claire Letterie, Michelle Michels, Sanne van Os, Melanie 

Overmars, Hanneke Palmen, Malaika van der Ploeg, Britt Polderman, Thomas Pouwels, Erik Reinders, 

Rick Rodenburg, Lars Roelofsen, Cecily Rose, Rebecca Sarkis, Fleur Stolk, Robbin Talens, Rick Weijers, 

Eva Schmidt, Nadia Sonneveld, Stijn Voskamp. 

Afwezig: Demi Admiraal, Bo van Amerongen, Sterre Bakx, Melis Bilgin, Irem Çakir, Luuk Grent, 

Willemijn Hanrath, Michiel Hanssen, Hannah ten Have, Simon Hellendall, Florian Hout, Meta Klijn, 

Ingeborg de Koningh, Dianthe Kooij, Viviënne de Jong, Suhainsly Martha, Jorieke Manenschijn, Jaap 

Scholtens, Diba Sohrab, Yves Stevens, David Tempelman, Fleur Terlouw, Hendrik Vrijburg, Hilde 

Wermink, Eva van der Windt, Kartica van der Zon. 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt zowel fysiek als online geopend om 15:15 uur. De agenda wordt vastgesteld. 

Julie Külsen de nieuwe assessor van de FR wordt welkom geheten. Ook Anne-Claire als nieuw 

student-lid van het onderwijsbestuur. Zij zullen van een update geven van hun overleggen. Ook 

vanuit de FR waarvan de naam nog volgt van dat student-lid. Ook Rick Weijers als nieuw docent-lid 

voor de opleiding Notarieel recht wordt welkom geheten. Hij introduceert zich kort.  

2. Verslag vergadering 7 juli 2021 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de vergadering van woensdag 7 juli 

2021. Het verslag word vastgesteld. 

3. Unlock werkgroep (Corona) 

Maartje van den Bergh, onderwijsmanager, praat de OLC bij over de recente ontwikkelingen. De 

laatste maatregelen gaan eraf, meer informatie vanuit de universiteit volgt morgen. Fysiek onderwijs 

gaat weer langzaam open vanaf 15 september 2021. Steeds meer kan on campus. Onderwijs dat al 

online/hybride geregeld is blijft staan. Brightspace is leidend daarin. Op 1 november staat weer een 

persco gepland – dat is nog even afwachten wat er dan zal gelden. Zelfstudieplekken worden 

waarschijnlijk weer opengesteld (behoudens tentamenperiode), bedrijfsrestaurant gaat ook weer 

open. Ook diploma uitreikingen weer fysiek.  

Erik Reinders voegt hieraan toe dat versoepelingen komen. Vanaf vrijdag nieuwe maatregelen 

waarbij de 1.5 meter komt te vervallen. Op dit moment houden we rekening met 75 max studenten 

in een ruimte. Het aantal personen in een ruimte wordt gemeten met betrekking tot de veiligheid 

door middel van een tellertje. Bij te hoog aantal wordt gealarmeerd. Tentamenmogelijkheden 

worden nog nader bekeken en bekend gemaakt. Ook wordt voor de rest van het semester 

afstemming gezocht met vakco’s. Besmettingen worden nauw in de gaten gehouden met de 

veiligheidscoördinator. Er vindt ook samenwerking met de GGD plaats. Voorlopig ziet het er gunstig 

uit. Berichtgeving volgt vanaf 21 september.  

Tentamens worden besproken. Meeste tentamens die fysiek geroosterd zijn zullen fysiek worden 

afgenomen maar vindt in overleg met de vakco plaats dat komende weken plaatsvindt. Streven is om 

dat zo snel mogelijk te laten weten aan de studenten. Holiday Inn is een vaccinatielocatie en hebben 

we daarom tentamenplekken minder. Alles wat ze fysiek willen tentamineren, kan ook fysiek 
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plaatsvinden voor zover bekend. Gevraagd wordt naar de mogelijkheden van proctoring vanuit 

fraudebestrijding perspectief. Dat is een middel dat kan worden ingezet vanuit de faculteit en de 

universiteit. Studenten moeten dan tijdig op de hoogte worden gesteld en er vindt dan overleg met 

de opleidingsdirecteur plaats. Studenten vragen naar tijdig informeren van docenten voor een switch 

tussen fysiek en online (en proctoring) met betrekking tot de manier van voorbereiden. Gevraagd 

wordt om helderheid. Communicatie gaat via Brightspace. De mogelijkheid van derde kans 

tentamens wordt besproken. Deze derde kans wordt nader uitgewerkt en studenten kunnen zich 

wegens corona afmelden voor het tentamen.  

4. Jaarverslag 

Gevraagd wordt aan de werkgroepen om de laatste stand van zaken door te mailen aan Rick of Lotte. 

Dit wordt aan de werkgroep Zichtbaarheid gevraagd. Het whatsapp nummer wordt een dezer dagen 

in werking gesteld. De volgende vergadering wordt het jaarverslag verwacht. Vragen en commentaar 

mogen naar Rick Rodenburg worden gestuurd.  

5. Evaluatie/ Selectie student-leden OLC: Sollicitatieprocedure 

De Grote opleidingscommissie adviseert een sollicitatieprocedure te handhaven voor student-leden. 

Niemand heeft hier bezwaar tegen. Aandacht voor Brightspace en onboardingsmodule bij vacatures 

uitzetten wordt besproken.  

6. Midterm review Juridische opleidingen 

 

Olivier Fäjgenblat is aanwezig om dit onderwerp toe te lichten. Er is een accreditatieproces in de 

faculteit waarbij een keer in de zes jaar een accreditatie plaatsvindt. De volgende visitatie zal 23/24 

zijn. Na drie jaar vindt een midterm plaats om te kijken of men op de goede weg is. De roep bestaat 

om dit inspirerende en meer ontwikkelingsgericht te doen. Dit was de aanleiding om een dag te 

organiseren medio november, 12 november 2021. Daar zullen sprekers komen en zullen er 

inspiratiesessies, dialoogsessies en werksessies plaatsvinden. Dit is in de vorm van een symposium. 

Het hoofdthema is perspectief. Ook studenten zullen worden uitgenodigd. Er zullen ook review 

panelleden aanwezig zijn. Ook corona krijgt een plaats in deze midterm als onderdeel. Daarbij wordt 

aandacht gevraagd en de tip gegeven dat nieuwe propedeuse studenten nog maar weinig onderwijs 

hebben genoten in het kader van corona. Gevraagd wordt of men aanwezig kan zijn bij deze dag om 

een bijdrage te leveren. Meer informatie volgt in november bij de volgende vergadering. Vragen 

kunnen aan Olivier worden gesteld per mail. 

7. Diversiteit en Inclusiviteit 

Susanne Deen is online aanwezig als coördinator en stelt zich voor en vertel wat over haar lopende 

projecten. Zij doet dit ook bij de faculteit FGGA als dus ook FdR. Zij heeft een klankbord groep 

opgezet (een keer in de zes weken) met concrete focuspunten en verbeterpunten. Naar aanleiding 

daarvan start ze nieuwe projecten op. Zij organiseert ook trainingen voor medewerkers met 

betrekking tot onbewuste vooroordelen. Ook komt er een landingspagina voor FdR met betrekking 

tot diversiteit en inlcusiviteit. Ze is van plan een klankboard groep op te zetten met studenten. Idee 

om ook een werkgroep binnen de OLC op te starten met betrekking tot dit onderwerp. Wordt nader 

besproken in de vergadering van november gelet op de komst van nieuwe student-leden tegen die 

tijd. 
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8. Mededelingen en stand van zaken 

Werkgroepen van de OLC: De werkgroep Zichtbaarheid wordt besproken, ook wordt gevraagd de 

zichtbaarheid te vergroten van de vacatures voor de nieuwe student-leden voor komend jaar. 

Gehamerd wordt op het whatsappnummer dat nog live moet gaan.  

Werving leden OLC 2021-2022: deadline is 7 oktober 2021 en wordt aan adverteren gedaan. Ook 

gepubliceerd in Brightspace omgevingen van actieve vakken. Dit wordt ook gevraagd aan de 

aanwezige docent-leden. Opleidingsdirecteuren zijn hiervoor gemaild. Het is elk jaar een korte 

tijdspanne om te werven. 

Update FR: Julie Külsen zal alle student-leden berichten over de vergoeding van de OLC voor zover zij 

dat nog niet gehad hadden. 

Update Onderwijsbestuur: Anne-Claire verwijst naar hetgeen al door Erik Reinders is besproken. 

Mededeling: op 12 oktober 2021 vindt er een consultatie plaats over het nieuwe Strategisch Plan. 

Deze is bedoeld om specifiek met studenten in gesprek te gaan over de strategie voor de komende 

jaren. Het College van Bestuur zal hierbij aanwezig zijn om een toelichting te geven op de ideeën 

voor het nieuwe plan. Hier wordt aandacht voor gevraagd en of studenten zich hiervoor willen 

aanmelden. Deze mail is al rondgestuurd door de secretaris van de OLC aan de leden. 

 

10. Rondvraag 

 

Er wordt afscheid genomen van de student-leden die de OLC verlaten, bedankt voor alle inzet. Er is 

verder niets voor de rondvraag. 

 

11. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 17:00 uur. 


