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Verslag – Gezamenlijke opleidingscommissie 
Maandag 13 december 2021, 15:15 – 17:00 uur (online) 
 
Aanwezig: Amber Baaijens, Christiaan Bauer, Natasja van de Beek, Liselot Boekhoudt, Tarik 
Bougamza, Sterre Bours, Keti Burduli, Hizir Cengiz, Anouar Chidar, Eva van Dam, Susanne Deen, 
Anne-Claire van Dijk, Suradj Doekharan, Nadine Donselaar, Rachelle Douillard-Proulx, Floris van den 
Driesche, Gina Eerkes, Rochelle Entius, Olivier Fäjgenblat, Simon Hellendall, Friso Hogendoorn, 
Jonathan Huijts, Floris Huizenga, Mathijs de Jong, Max Jongmans, Lotte Kremers, Julie Külsen, Julie 
Lemoine, Joey Lim (vertaler), Jorieke Manenschijn, Melanie Overmars, Irene Peeks, Emma Pellegrom, 
Malaika van der Ploeg, Britt Polderman, Thomas Pouwels, Erik Reinders, Jelmer Richel, Rick 
Rodenburg, Cecily Rose, Rick van der Salm, Rebecca Sarkis, Charlotte Scheffrann, Nadia Sonneveld, 
Jip Steehouwer, Fleur Steenvoorden, Rory Sugrue, Robbin Talens, Hendrik Vrijburg, Rick Weijers. 
 
Afwezig: Ayman Kariman, Michelle Michels, Hanneke Palmen, Eva Schmidt, Tristan Smart, Fleur Stolk, 
Sterre Tangel, Stijn Voskamp, Hilde Wermink, Kartica van der Zon. 
 
1. Opening en vaststelling agenda  
De vergadering is digitaal geopend om 15:15 uur. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
De aanstellingsbrieven zijn als het goed is door iedereen ontvangen. 
Roberto van den Heuvel (docent-lid en voorzitter Gezamenlijk Opleidingscommisie) verlaat helaas de 
faculteit. Er wordt nagedacht over zijn afscheid en aan zijn opvolging wordt gewerkt. Hopelijk is er in 
januari een nieuwe opvolger. Roberto neemt door middel van een afscheidsfilmpje afscheid van de 
GOLC. Wij danken Roberto voor zijn inspanningen voor de GOLC en we gaan hem missen. 
 
3. Verslag vergadering 8 november 2021 
Het verslag is vastgesteld met een wijziging van de naam van een van de student-leden op pagina 1. Er 
zijn verder geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.  
 
4. Update regiegroep/Unlock 
Vervolgens 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. Hij laat weten dat de situatie 
stabiel is voor wat betreft de afspraken, regels en richtlijnen voor de pandemie. De verwachting is dat 
de persconferentie van morgenavond hierin geen verandering gaat brengen. Het fysieke onderwijs zal 
waarschijnlijk voorlopig doorgang blijven vinden. De tentamens in januari zullen voor het grootste deel 
online, er zijn uitzonderingen die in Brightspace en de roosterinformatie kenbaar zijn gemaakt.  
 
Een docent-lid stelt een vraag over de mogelijkheid voor studenten om online onderwijs te volgen 
vanwege de feestdagen en bv. het beperken van fysieke contacten. Erik zegt hierover dat de studenten 
gebruik kunnen maken van afmelding om coronagerelateerde redenen. Er is geen concrete aanpassing 
van het beleid. Erik zal het signaal nog eens afgeven in de regiegroep. Een student-lid voegt aan het 
verhaal van het docent-lid toe dat sommige vakken het lastig maken om toegang te krijgen tot de 
online variant van een werkgroep doordat je alleen kunt afmelden als je corona hebt. Ook krijgen 
studenten dan een extra opdracht. Dit maakt de drempel voor het volgen van de online werkgroep 
hoger. Erik neemt dit mee in de regiegroep.  
 
De assessor benoemt dat studenten zich bij een bepaald vak zich op vrijdag moesten aanmelden voor 
de fysieke óf de online versie van het tentamen, terwijl het tentamen pas op woensdag was. Hierdoor 
konden studenten die na vrijdag de behoefte hadden het online tentamen te volgen zich niet meer 
aanmelden. Erik zoekt dit uit en geeft aan dat hier sprake was van een hybride vorm van tentaminering. 
De lijn van de faculteit is om tentamens ofwel digitaal af te nemen, ofwel fysiek.  
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Helaas is op dit moment Usis niet beschikbaar. Gevraagd wordt wanneer Usis weer werkt, vooral met 
het oog op de inschrijving op 15 december voor de tentamens. Erik zegt dat hierover nog geen 
duidelijkheid is. Studenten kunnen zich wel via de app inschrijven. Bovendien is de app niet voorbereid 
op de massale inschrijving, er is geen sprake van een ticketsysteem zoals op de website. De suggestie 
wordt gedaan om het startmoment voor de inschrijving van Moot Court te vervroegen. Erik zegt dat 
dit en andere zaken nog zullen worden besproken.  
 
5. Uitvoeringsplan Midterm Juridische opleiding  
Olivier Fäjgenblat, medewerker van de afdeling onderwijsbeleid en belast met de organisatie van de 
Midterm licht de inhoud van het programma die dag toe. De Midterm vindt plaats op 19 januari. Op 
17 december wordt duidelijk hoe iedereen zich hiervoor kan aanmelden. Het is de vraag of de Midterm 
fysiek of digitaal zal plaatsvinden gelet op de coronamaatregelen. De Midterm draait om de vraag hoe 
het ervoor staat met de juridische opleidingen. Er zullen een aantal vragen worden voorgelegd aan de 
Review-commissie. Het startpunt voor de discussie is dat het document ‘State of the art’ voor de 
Midterm ter informatie met iedereen wordt gedeeld. Het stuk wordt ook in het Engels beschikbaar 
gesteld.  
 
6. Facultaire onderwijsagenda  
De secretaris geeft aan dat dit onderwerp wordt opgeschoven naar de volgende vergadering van 24 
januari. 
 
7. Jaarverslag GOLC 
Het jaarverslag gezamenlijke opleidingscommissie is deze middag nagezonden. Er zijn geen 
inhoudelijke op- of aanmerkingen, toevoegingen of aanvullingen. Het jaarverslag wordt formeel 
vastgesteld zodat het kan worden aangeboden aan het Faculteitsbestuur.  
 
8. Diversiteit en Inclusie 
Suzanne Deen, coördinator Diversiteit en Inclusie is aanwezig. Zij licht diversiteit en inclusie toe en 
vraagt of er een student is die interesse heeft om te helpen bij de panelgesprekken. Ook wordt er 
gevraagd of er nog studenten willen deelnemen aan een ‘brainstorm’ over projecten die kunnen 
worden opgezet ter bevordering van de diversiteit en inclusie binnen de faculteit. Er worden trainingen 
georganiseerd met betrekking tot deze thema’s. Suzanne is aan het onderzoeken bij welke middelbare 
scholen momenteel studenten worden geworven. Er wordt gekeken online omgeving, er wordt nu 
bekeken of er bepaalde richtlijnen kunnen worden ontwikkeld voor een handlichting die vanuit de 
universiteit wordt gemaakt.  
 
Er wordt een vraag gesteld over hoe diversiteit op middelbare scholen wordt gemeten. Suzanne geeft 
als antwoord dat kan worden gekeken naar scholieren met een migratieachtergrond en dat het doel is 
om de faculteit voor deze scholieren op de kaart te zetten. 
 
Er wordt een vraag gesteld over of mensen die niet mee willen werken aan deze inclusie. Suzanne 
geeft als antwoord dat zij nu energie steekt in waar er wel beweging is en zij hoopt dat dit zich dan 
verspreid.  
 
Er wordt een vraag gesteld over hoe Suzanne ervoor gaat zorgen dat er een balans wordt gevonden 
tussen enerzijds het draagvlak voor inclusie en diversiteit en dat het anderzijds niet wordt opgelegd. 
Suzanne zegt dat dit aansluit op het antwoord dat Suzanne eerder gaf, er moet een cultuur worden 
gecreëerd waar iedereen welkom is. De mensen die zich hier niet betrokken bij voelen kunnen wel 
geïnformeerd worden.  
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Simon zegt dat hij denkt dat vrijwel iedereen wel de noodzaak inziet om te werken aan inclusie en 
diversiteit maar dat de mate waarin mensen dit denken verschillend is.  
 
Suzanne voegt nog toe als motivatie voor diversiteit en inclusie dat het voor studenten goed is om met 
studenten met verschillende perspectieven in aanraking te komen.  
 
9. Social Media FdR 
Floris van den Driesche is vanuit Marketing en communicatie aanwezig. De collega’s van deze afdeling 
willen graag feedback van de studenten over de communicatie van de faculteit en of daar verbetering 
mogelijk is. Vorig jaar hebben we ook een dergelijke klankbord sessie georganiseerd en dat was nuttig 
voor het social media team. Floris en zijn collega zullen bij een aantal OLC bijeenkomsten vooraf 
aanschuiven voor deze klankbordsessies. De studenten worden uitgenodigd t.z.t. aan te schuiven 
tijdens deze aparte momenten voorafgaand aan de GOLC vergadering. rond 14:45 tot 15:15 uur. Meer 
informatie over wanneer deze sessies zijn, volgt voor de student-leden.  
 
10. Rol vice-voorzitter 
De rol van vice-voorzitter wordt opnieuw gekozen volgens het huishoudelijk reglement. Student-leden 
die interesse hadden in deze rol konden zich hiervoor melden en informatie inwinnen bij Rick 
Rodenburg en de secretaris, maar niemand heeft zich gemeld. De secretaris stelt voor dat Rick 
Rodenburg wordt herbenoemd als vice-voorzitter van de GOLC. Rick wordt hierbij formeel 
herbenoemd als vice-voorzitter van de GOLC. Felicitaties aan Rick en dank dat hij zich nog een jaar 
inzet als vice-voorzitter voor de GOLC.  
 
11.Werkgroepen van de OLC 
Zichtbaarheid 
De zichtbaarheid van de werkgroepen komt uitgebreider terug in de vergaderingen van januari nu er 
plannen liggen vanuit deze werkgroep.  
 
Kwaliteitsafspraken 
De invulling dat het een kerngroep wordt met mensen met kennis van het dossier, waaraan vragen 
kunnen worden gesteld en die kunnen kijken naar de stukken van de GOLC. Hun scherpe oog wordt 
gevraagd voor de toekomstige stukken. De secretaris geeft aan dat kwaliteitsafspraken op de agenda 
komen vanaf januari. 
 
12. Mededelingen en de stand van zaken 
De studenten hebben ook de stukken ontvangen van de eerste trainingsdag, deze zijn ook te vinden in 
deze vergaderomgeving. Wanneer leden deze dag gemist hebben, wordt ze gevraagd zich te melden 
bij Rick Rodenburg die de training verzorgd heeft. Deze trainingen zijn verplicht voor de student-leden.  
 
Update Faculteitsraad: Britt Polderman, vice voorzitter van de Faculteitsraad vertelt dat de 
faculteitsraad gevraagd is om advies te geven over de School of Law uit New York. Die heeft interesse 
om samen te werken met de FdR op het gebied van een uitwisseling. Britt zal hierover een update 
geven bij de volgende OLC. Ook wil de faculteitsraad meer doen met zichtbaarheid, misschien kan 
hierbij worden samengewerkt met de werkgroep Zichtbaarheid van de OLC. 
 
Update Onderwijsbestuur: Anne-Claire, student-lid van het onderwijsbestuur (FdR) geeft aan dat is 
toegezegd om de verslagen van de vergaderingen van Onderwijsbestuur online te zetten. Hieraan 
wordt gewerkt. Bij de algemene onderwijsbestuurvergaderingen gaat het nu over de herkansingen, de 
minoren, het LLP-systeem, de Midterm en de onderwijsjaarverslagen. 
 
13. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
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14. Sluiting vergadering  
De vergadering wordt gesloten om 16:37 uur.  
 
 
 


