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Verslag – Gezamenlijke opleidingscommissie 

Maandag 24 januari 2022,15:15 – 17:05 uur (online)  
 

Aanwezig: Amber Baaijens, Christiaan Bauer Liselot Boekhoudt, Tarik Bougamza, Sterre Bours, Laura 

Buissink, Ketevan Burduli, Hizir Cengiz, Anouar Chidar, Eva van Dam, Anne-Claire van Dijk, Rachelle 

Douillard-Proulx, Gina Eerkes, Simon Hellendall, Friso Hogendoorn, Nikky Hu, Jonathan Huijts, Floris 

Huizenga, Frits Jacobs, Mathijs de Jong, Max Jongmans, Lotte Kremers, Julie Külsen, Julie Lemoine, Joey 

Lim, Michelle Michels, Melanie Overmars, Irene Peeks, Emma Pellegrom, Malaika van der Ploeg, Thomas 

Pouwels, Judith Reijnen, Erik Reinders, Jelmer Richel, Rick Rodenburg, Rick van der Salm, Rebecca Sarkis, 

Charlotte Scheffran, Tristan Smart, Nadia Sonneveld, Jip Steehouwer, Fleur Stolk, Rory Sugrue, Robbin 

Talens, Sterre Tangel, Stijn Voskamp, Hendrik Vrijburg, Rick Weijers en Hilde Wermink. 

 

Afwezig:  

Natasja van de Beek, Matthew Canfield, Suradj Doekharan, Nadine Donselaar, Rochelle Entius, Ayman 

Kariman, Jorieke Manenschijn, Hanneke Palmen, Cecily Rose, Eva Schmidt en Kartica van der Zon.  

 

Opening en vaststelling agenda  

De vergadering wordt geopend om 15:15 uur en de agenda wordt vastgesteld.  

 

Voordracht nieuwe voorzitter GOLC  

De secretaris laat weten verheugd te zijn dat docent-lid Stijn Voskamp bereid is om de rol van voorzitter 

van de GOLC over te nemen van collega Roberto van den Heuvel. Om Stijn Voskamp te benoemen wordt 

om instemming van de GOLC gevraagd. Daarmee stemt de GOLC in en daarmee wordt vastgesteld datd 

docent-lid Stijn Voskamp de nieuwe voorzitter van de GOLC is. Felicitaties aan Stijn en veel succes in haar 

rol de komende tijd!  

 

Mededelingen  

De voorzitter introduceert een nieuw docent-lid van de OLC: Judith Reijnen. Zij is docent bij de afdeling 

fiscaal recht en vervangt Roberto van den Heuvel in de OLC. Judith Reijnen stelt zich voor. Welkom Judith! 

 

Verslag vergadering maandag 13 december 2021 

De leden hebben geen aan- of opmerkingen op het verslag van maandag 13 december 2021 en de 

voorzitter stelt het verslag vast. De voorzitter roept de student-leden van de OLC op om te controleren of 

hun aanwezigheid goed in het verslag is opgenomen.  

 

Onderwijsprogramma  

Frits Jacobs, hoofd onderwijsbeleid, vertelt dat voor de onderwijsvoorbereidingen allerlei informatie is 

verzameld en in de oplegnotitie is samengevat. Met het oog op het traject richting onderwijsbestuur en 

faculteitsraad is van belang om de OLC advies te vragen, zodat de faculteit voor 1 maart 2022 de 

vastgestelde programma’s aan het College van Bestuur kunnen presenteren. In de oplegnotitie staat het 

voorstel om de notariële bachelor scripties toe te voegen aan de bachelorscripties Rechtsgeleerdheid. Frits 

en docent-lid van de afdeling Notarieel Recht leggen uit dat door de BOOM toewijzing een onevenredigheid 

ontstaat. Deze onevenredigheid bestaat uit een gering aantal notariële docenten die veel notariële 

bachelorscripties moeten begeleiden. Het voorstel zou ertoe leiden dat uiteindelijk de studenten Notarieel 

en Rechtsgeleerdheid dezelfde keuze kunnen maken met betrekking tot het onderwerp van hun 
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bachelorscriptie. Docent-lid van de afdeling Fiscaal Recht herkent dit op haar afdeling niet en ervaart daar 

geen onevenredigheid. De vice voorzitter merkt op dat hij met het oog op de toekomst vindt dat in 

overweging moet worden genomen dat dit voorstel ook voor andere afstudeerrichtingen moet gelden, 

zodat de studenten daar ook rechtsgeleerdheidsbreed een onderwerp voor hun scriptie kunnen kiezen. 

Juist nu het gaat om het leren van de academische vaardigheden bij het schrijven van een scriptie. Verder 

zijn er geen nadere vragen of opmerkingen over de onderwijsprogramma’s.  

 

Facultair onderwijsjaarverslag  

Laura Buissink, beleidsmedewerker onderwijs, vervangt Gerda Korevaar in de OLC-vergadering voor 

bespreking van het facultair onderwijsjaarverslag. Laura legt uit dat het onderwijsjaarverslag is een soort 

samenvatting van alle opleidingsjaarverslagen. Leden hebben in kleine OLC’s al advies gegeven over de 

opleidingsverslagen geschreven door de opleidingsdirecteuren. Het onderwijsjaarverslag is de facultaire 

versie hiervan, waar overkoepeld wordt gekeken. Laura vraagt aan de OLC om feedback over het facultair 

onderwijsjaarverslag. De vice voorzitter merkt op dat er wel wordt aangegeven dat er taalproblemen 

heersen, maar dat hier geen nader plan aan gekoppeld is. Volgens Laura moeten de precieze maatregelen 

nog uitgewerkt worden, maar geeft aan dat de men bezig is met verschillende zaken: het heroverwegen 

van de taaltoets, opnieuw kijken naar het tutoraat en het implementeren van een algemene 

vaardighedenlijn voor de bachelor Rechtsgeleerdheid. De vice voorzitter benadrukt het belang van de 

algemene vaardighedenlijn aan het begin van de Bachelor. Verder zijn er geen nadere vragen of 

opmerkingen over het facultair onderwijsjaarverslag.  

 

Kwaliteitsafspraken  

De bespreking van de kwaliteitsafspraken worden opgeschoven naar een volgende vergadering.  

 

Update regiegroep 

Erik Reinders, de voorzitter van de regiegroep, geeft aan dat er geen concrete aanwijzingen bekend zijn die 

duiden op een verandering van de corona-maatregelen voor het onderwijs. Volgens hem is er met het oog 

op de persconferentie van 25 januari 2022 dus geen nieuws te brengen.  

 

De voorzitter vraagt of er al ideeën zijn over de manier van tentamineren voor het tweede semester, en of 

daar al over nagedacht wordt. Erik geeft aan dat er niet zozeer wordt nagedacht over het samenkomen van 

de studenten, de cap van 75 mensen geldt immers niet voor het tentamineren. Er wordt volgens hem 

vooral nagedacht over de corona-maatregelen die het College van Bestuur heeft verleend voor het tweede 

semester. Deze houden in dat wanneer iemand door corona-omstandigheden afwezig moet zijn voor een 

fysiek tentamen, dat er alsnog een extra kans wordt verleend in hetzelfde collegejaar. Hierdoor zou echter 

een roostertechnisch probleem ontstaan. Een oplossing van deze manier zou een hybride tentamen zijn.  

 

Een docent-lid vraagt hoe het zit met deadlines voor het inleveren van papers en de ‘derde kans’. Erik geeft 

aan dat de regeling daarin niet voorziet en dat door de examinator besloten moet worden om eventueel 

coulance toe te kennen. Dit komt doordat de regeling bedoeld is om besmettingen op de campus te 

voorkomen. Een student-lid vraagt of een opleiding kan besluiten om het enkel fysiek onderwijs te gaan 

geven. Hierop wordt geantwoord door Erik dat fysiek de norm is, maar dat het onderwijs wel door iedereen 

te volgen moet zijn.  

 

Een docent-lid vertelt over zijn ervaring van het geven van een fysiek tentamen tijdens de corona-tijd. Dit is 

hem over het algemeen heel goed bevallen, wel vielen hem twee zaken op. Ten eerste vraagt hij zich af wat 
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de toegevoegde waarde is van de verplichting om het mondkapje tijdens het gehele tentamen op te 

houden. Volgens Erik is dit een landelijk besluit, waar hij weinig aan kan doen. De vice voorzitter geeft aan 

of het probleem met de mondkapjes goed is om te betrekken bij de overweging tussen fysieke of online 

tentamineren. Ten tweede maakt het docent-lid een opmerking over de extreem strikte tijdshandhaving 

van het USC en vraagt of dit aan het bestuur kan worden doorgegeven. De voorzitter raadt het docent-lid 

aan om zijn laatste ervaring te delen met Ine Houweling. 

 

De vice voorzitter vraagt hoe het zit met de BSA verlaging, zoals ook in Groningen wordt gedaan. Volgens 

Erik gaat dit ook in Leiden gebeuren, het BSA zal worden verlaagd op dezelfde manier als vorig jaar. Dit zal 

volgens Erik maandag 24 januari of 25 januari 2022 formeel worden gecommuniceerd.  

 

Een docent-lid vraagt of er gedoceerd moet worden met mondkapje op. Erik antwoordt dat bij een afstand 

van 1,5 meter, de docent zelf mag kiezen of hij/zij dit met een mondkapje wil doen.  

 

Nabespreken Midterm  

De voorzitter heeft twee concrete vragen aan de OLC voor de nabespreking van de midterm review 

juridische opleidingen. De eerste vraag is hoe de leden van de OLC de dag zelf hebben ervaren en de 

tweede vraag is of de OLC ideeën heeft over hoe studenten bij het gevolg betrokken zouden willen zijn. Op 

de eerste vraag wordt door een student-lid geantwoord dat het format zelf leuk en mooi was, in die zin dat 

er leuke gimmicks waren. Wel maakt hij de opmerking dat hij de techniek rondom het format niet altijd 

goed vond werken. Verder had hij niet het idee dat er in zijn dialoogsessie veel studenten aan het woord 

waren in tegenstelling tot de docenten. Hier wordt door een student-lid van het onderwijsbestuur 

opgemerkt dat zij dit in haar dialoogsessie juist niet het geval vond. De voorzitter merkt daarbij op dat de 

chat, ondanks dat een goede manier van interactie was, ervoor kon zorgen dat door het typen van 

opmerkingen ook tijd voorbij ging, waardoor mensen wellicht achter het net visten. Als geruststelling wordt 

nog gezegd dat alles in de chat wordt meegenomen in de evaluatie van de midterm, ook al werd hierop niet 

apart ingegaan. De assessor doet haar verhaal over de midterm en vond vooral het feit dat er zoveel 

verschillende perspectieven werden besproken erg interessant en waardevol. Dit kunnen meerdere leden 

van de OLC beamen. Op de tweede vraag wordt door de OLC geen concreet antwoord gegeven.  

 

Werkgroep zichtbaarheid  

Twee student-leden bespreken hoe hun eerste vergadering is gegaan. In deze vergadering zijn er 

verschillende mogelijkheden besproken die de zichtbaarheid van de OLC verbeteren, o.a. meldberichten via 

Brightspace, social media, evaluatieformulieren, aandacht tijdens LLP. Het concrete plan voor nu is het 

inloopspreekuur in het Juridische Café van het KOG. Het idee van dit inloopspreekuur is om een uurtje in te 

plannen waarin studenten anoniem een melding kunnen maken bij een student-lid van de OLC. Dit kan een 

klacht zijn, maar ook feedback of iets positiefs, wat uiteindelijk teruggekoppeld zal worden aan de Kleine 

OLC’s.  

 

De secretaris adviseert dat de student-leden hun rol als lid van de OLC moeten oppakken. Dus dat zij bij 

klachten van studenten dit moeten terugkoppelen aan de student-leden van het desbetreffende vak, zodat 

zij dit verder kunnen oppakken. Ook adviseert zij dat wanneer het een zodanige klacht betreft, eerst 

voorliggende stappen te nemen en daarna een klachtenorgaan moeten aanspreken. De assessor geeft aan 

dat de werkgroep haar na de vergadering kan benaderen, omdat zij nog wat kan betekenen voor hen.  
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Werkgroep kwaliteitsafspraken 

De werkgroep kwaliteitsafspraken zal nog in een latere vergadering inhoudelijk op de kwaliteitsafspraken 

ingaan.  

 

Mededelingen  

De voorzitter geeft aan dat het jaarverslag zal worden aangeboden aan het faculteitsbestuur op 22 februari 

2022. De vice voorzitter roept de leden van de OLC op, om bij nadere opmerkingen over het tentamineren 

in het USC hem of de voorzitter aan te spreken. 

 

De voorzitter vertelt dat de opleidingsjaarverslagen ter informatie meegestuurd zijn aan de leden van de 

OLC (bijlage 4A t/m 4H), en dat deze opleidingsjaarverslagen al zijn doorgenomen in de Kleine OLC’s. De 

leden hebben verder geen aan- of opmerkingen op deze opleidingsjaarverslagen.  

 

Er wordt een update gegeven vanuit het onderwijsbestuur, zij zijn op dit moment vooral bezig met 

vraagstukken als de overweging tussen online en fysieke tentamineren/onderwijs.  

 

Rondvraag  

Een student-lid vraagt hoe het zit met de deadline voor de basiscursus voor de GOLC student-leden. De vice 

voorzitter geeft aan dat de deadline is verplaatst naar 31 januari 2022 door technische problemen. De vice 

voorzitter roept op dat iedereen die nu nog technische problemen ervaart hem moet benaderen. Verder 

zijn er geen andere vragen.  

 

Sluiting vergadering  

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten om 17:05 uur. 


