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Verslag – Gezamenlijke opleidingscommissie 
Woensdag 3 maart 2021, 16:15 – 17:00 uur  
 

Aanwezig: Demi Admiraal, Bo van Amerongen, Melis Bilgin, Eva van Dam, Rosa van Drongelen, 

Rochelle Entius, Nina Fokkink, Luuk Grent, Willemijn Hanrath, Michiel Hanssen, Hannah ten Have, 

Simon Hellendall, Roberto van den Heuvel, Florian Hout, Jonathan Huijts, Skander Iqbal, Viviënne de 

Jong, Iris de Jonge, Ingeborg de Koningh, Dianthe Kooij, Lotte Kremers, Dion Latten, Claire Letterie, 

Michelle Michels, Melanie Overmars, Malaika van der Ploeg, 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, Hilde 

Wermink, Eva van der Windt. 

Afwezig: Sterre Bakx, Irem Çakir, Erwin Dijkstra, Jana van Geest, Jaco Hollebrandse, Suhainsly Martha, 

Sanne van Os, Hanneke Palmen, Cecily Rose, Eva Schmidt, Diba Sohrab, Katrica van der Zon. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt geopend om 16:15 uur. De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Verslag vergadering 20 januari 2021 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de vergadering van woensdag 20 

januari 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. Gevraagd wordt naar de 

mogelijkheden van fysiek onderwijs komende tijd. Daarover wordt nog druk gesproken op allerlei 

niveaus (VSNU en bv. onderwijsbestuur). Gestreefd wordt naar 15 maart weer onderwijs fysiek 

mogelijk te maken. Dat zou inhouden dat in blok 4 iets vergelijkbaars mogelijk is, met wat eerder dit 

collegejaar mogelijk was. Gedacht kan worden aan vakken als practica en Moot Court. Dit ook gelet 

op beperkte capaciteiten van de zalen en de geplande verbouwing van de A vleugel van het KOG. 

Ook wordt nagedacht over komend collegejaar. De insteek vanuit de VSNU wordt besproken. 

Organisatie vanuit docenten wordt besproken waarbij veel voorbereiding en uitdagingen liggen. 

Gevraagd wordt naar de online alternatieven die dan beschikbaar zijn. Besproken wordt dat dat 

uiteindelijk bij het vak zelf ligt en rekening dient te worden gehouden met de capaciteiten. Ook de 

tentamens worden besproken en de fysieke mogelijkheden daarbij. Online variant beschikbaarheid 

wordt besproken. Voorlopig zullen de tentamens online worden blijven gehouden - Moot Court 

uitgezonderd - is de lijn.  

Verbouwing van de A vleugel wordt kort besproken: deze verbouwing ziet op (verhoogde) 

brandpreventie.  

Reservering van studieplekken worden besproken waarbij soms misbruik wordt gemaakt door 

studenten die meerdere blokken reserveren (met behulp van Lucards van anderen) omdat zij één 

reservering te weinig vinden. Regels zijn opgesteld door UFB. KOG heeft de plekken uitgebreid door 

o.a. restaurant beschikbaar te hebben. Signaal wordt doorgegeven door Erik.  

Tenslotte: er wordt een werkgroep ingesteld voor het unlock scenario. Daarover binnenkort meer 
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waarschijnlijk. 

Vragen kunnen gemaild worden aan Erik Reinders. 

 

4. Kwaliteitsafspraken vervolg 

Kwaliteitsafspraken worden kort besproken waarbij ter kennisgeving stukken toegestuurd zijn (en al 

in de vorige vergadering zijn besproken).  

In dat kader: de panelgesprekken die eraan komen worden kort door besproken door Dion. Simon en 

Melanie helpen hierbij, waarvoor veel dank. Zijn op dit moment bezig met de opzet ervan. De OLC 

wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen.  

 

5. Mededelingen en stand van zaken 

Faculteitsraad: update van David Tempelman. Vrij vergelijkbaar met wat reeds in de OLC is 

besproken. Bv. het advies van de werkgroep keuzevakken die ook is besproken, maar ook 

onderwerpen zoals de verlaging van de BSA norm naar 40 ECTS. Ander punt: een nieuwe assessor 

wordt gezocht; die sollicitatieprocedure staat open. Mogelijk interessant voor de leden van de OLC. 

Punten die interessant zijn voor de FR, kunnen gemaild worden naar David. Hij zal volgende 

vergadering weer een update geven.  

Assessor FR: de sollicitaties zijn opengezet voor assessor van de FR; het opvolgen van Dion. Dion 

houdt een enthousiasmeringspraatje. 

Trainingsdag nummer 2 voor de OLC door Rick Rodenburg wordt besproken. Komt meer informatie 

over. Volgt deze week of uiterlijk maandag aanstaande.  

Werkgroepen. De samenstelling hiervan wordt besproken, wederom wordt iedereen gevraagd of zij 

zich willen aanmelden.  

Bespreking van het aanbieden van het jaarverslag aan het Faculteitsbestuur. Rick en Lars hebben het 

jaarverslag geschreven. Rick en Roberto zijn online langs geweest bij het FB om het toe te lichten. 

Knelpunt die zij naar voren hebben gebracht zijn o.a. de zichtbaarheid van de OLC. Ook het belang 

van de OLC en het bestaan ervan. Annet van der Helm van Marketing en Communicatie gaat met de 

OLC om meer zichtbaarheid te creëren.  

Nabespreking van de digitale jaarlijkse bijeenkomst Universiteit Leiden OLC 16 februari. Roberto 

brengt hiervan verslag uit. Deze bijeenkomst was goed en interessant voor het oppakken van tips van 

andere faculteiten. Er zijn leuke werkgroepen gegeven, helaas waren er wel weer wat technische 

mankementen met het platform. Roberto geeft aan het goed dat was dat er ook een aantal van de 

OLC FdR aanwezig waren. Doorstroming van studenten en de snelheid daarvan wordt besproken. 

Jaarplanning, mailbox, social media en het buddy systeem van de FR worden o.a. besproken waaraan 

wij al voldoen. De presentatie van de bijeenkomst wordt gedeeld in de OLC.  

 

6. Rondvraag 

Er is niets voor de rondvraag. 

 

10. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 17:05 uur. De OLC vervolgt met een online pubquiz.  

 

 


