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OLC 30 mei 2022 - 15:15-16:35 
Aanwezig: 
Amber Baaijens, Tarik Bougamza, Sterre Bours, Ketevan Burduli, Anouar Chidar, Eva 

van Dam, Anne-Claire van Dijk, Suradj Doekharan, Nadine Donselaar, Gina Eerkes, 

Simon Hellendall, Annet van der Helm, Friso Hogendoorn, Nikky Hu, Floris Huizinga, 

Mathijs de Jong, Max Jongmans, Iris de Klerk, Lotte Kremers, Julie Külsen, Julie 

Lemoine, Jet Liesker, Melanie Overmars, Irene Peeks, Emma Pellegrom, Malaika 

van der Ploeg, Britt Polderman, Thomas Pouwels, Judith Reijnen, Erik Reinders, 

Jelmer Richiel, Rick Rodenburg, Rebecca Sarkis, Charlotte Scheffran, Jip 

Steehouwer, Robbin Talens, Sterre Tangel, Hendrik Vrijburg, Hilde Wermink, Nard 

Willemse. 

 

Afwezig: 
Christiaan Bauer, Natasja van de Beek, Liselot Boekhoudt, Matthew Canfield, Vizier 

Cengiz, Rachelle Douillard-Proulx, Rochelle Entius, Jonathan Huijts, Jorieke 

Manenschijn, Michelle Michels, Ayman Kariman,  Hanneke Palmen, Cecily Rose, 

Rick van der Salm, Eva Schmidt, Tristan Smart, Nadia Sonneveld, Fleur Stolk, Rory 

Sagrue, Stijn Voskamp, Rick Weijers, Kartica van der Zon. 

 

Opening en vaststelling agenda  

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

 

Mededelingen 

De voorzitter kan niet aanwezig zijn door long covid en secretaris vertelt dat zij 

vandaag het stokje van de voorzitter zal overnemen. Ook meldt de secretaris dat 

de vice voorzitter in verband met een tentamen iets later zal zijn. Nard Willemse 

wordt voorgesteld aan de OLC en vanaf 4 juli 2022 zal hij de secretaris zijn van de 

OLC.  

 

Vaststellen verslag 11 april 2022  

De leden van de OLC hebben geen op- of aanmerkingen en het verslag van 11 

april 2022 wordt vastgesteld. 

 

OER Bachelor en Master RGL en Engelse taaleis  

Jet Liesker, beleidsmedewerker bij de afdeling Onderwijsbeleid, komt de OER’en 

doorlopen en vaststellen. Jet vertelt dat zij over de OER Bachelor en Master 

Rechtsgeleerdheid geen opmerkingen heeft ontvangen vanuit de OLC. Er zijn 

geen bezwaren vanuit de OLC en de OER’en worden vastgesteld.  

 

Ook komt Jet een update geven over de stand van zaken met betrekking tot de 

Engelse taaleis. Zij vertelt dat er op dit moment nog geen keuze is gemaakt tussen 

het vergoeden van de taaltoets voor de Nederlandse studenten of het verlagen 

van de taaleis inclusief de subscores. Woensdag 1 juli 2022 zal er een besluit 

worden gemaakt door het Onderwijsbestuur.  

 

Jet zal op 4 juli terugkomen naar de OLC met de OER’en en een update over de 

taaleis. Zij verlaat de vergadering. De OLC dankt haar voor haar komst! 
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Lage respons vakevaluaties  

Iris de Klerk, beleidsmedewerker, wordt voorgesteld aan de OLC. Iris legt uit dat zij 

het eerste semester van dit studie jaar een lage respons bij de vakevaluaties heeft 

opgemerkt t.o.v. de jaren ervoor. Op het moment wordt semester twee ook in 

kaart gebracht. Zij vraagt de OLC van hun ideeën zijn over de vakevaluaties en 

het verhogen van de respons.  

 

Een toehoorder merkt op dat het verplichten van de vakevaluaties leidt tot slecht 

ingevulde vakevaluaties die niet representatief zullen zijn. Een docent-lid van de 

opleiding Criminologie vraagt zich af of de corona-periode een rol heeft 

gespeeld. Iris antwoordt dat dit voor corona ook al speelde. Ook wordt de 

opmerking gemaakt dat bij de vakken met papers een papier-evaluatie de 

voorkeur heeft. Maar dat is volgens iris bij de andere vakken niet de bedoeling, 

doordat het arbeidsintensief is en bovendien niet duurzaam vooral bij de grote 

opleidingen. Een ander student-lid geeft als oplossing een inbedding tijdens het 

onderwijs zelf.  

 

Het hanteren van een QR code is mogelijk, maar mag volgens het 

Onderwijsbestuur niet op Brightspace komen, doordat studenten mogelijkerwijs 

vaker een evaluatie zouden kunnen invullen. Iris vraagt of de leden ervaring 

hebben met QR. Een idee zou zijn om in de laatste onderwijsweek de code te 

presenteren en na de tentamens weer losse evaluatie uit te voeren. Een student-

lid is van mening dat Brightpace beter is dan QR tijdens onderwijs omdat 

sommigen niet naar het onderwijs komen. 

 

De secretaris vertelt over haar ervaringen als docent. En dat het eigenlijk lastig is 

om in het laatste onderwijsweek nog tijd in te ruimen voor een evaluatie. Een 

docent-lid vertelt over zijn ervaring en benadrukt dat de docenten eigenlijk te druk 

zijn met de inhoud van hun vak. Student-lid geeft aan dat de evaluatie in de 15 

minuten pauze wellicht kan worden gedaan.  

 

De secretaris vraagt wat de reden is om na het tentamen de evaluatie door te 

sturen. Iris antwoordt dat een tentamen ook een belangrijk deel is van het 

tentamen, maar dat er wel wat voor te zeggen is om de evaluatie van het 

onderwijs te scheiden met die van het tentamen. Zo kan namelijk ook 

geëvalueerd worden hoe de studenten het onderwijs als zodanig hebben ervaren 

op een moment dat zij net klaar zijn met het vakinhoudelijke deel.  

 

Student-lid vraagt of er een rol is hieromtrent voor studieverenigingen. Student-

leden die in een studievereniging actief zijn geven aan dat dit bij CODE wordt 

gedaan, maar enkel mondeling. Zij merken dat de respons wel hoger ligt dan bij 

de standaard evaluaties. Een docent-lid vertelt dat in haar tijd een kwartier na 

afloop van haar tentamen werden ingepland om evaluaties in te vullen. Iris 

antwoordt dat er nu een blokkade zit op de laptops, maar dat hier wel naar 

gekeken kan worden. 

 

De secretaris vertelt dat als de studenten nog iets willen toevoegen zij Iris kunnen 

mailen. 
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Afrondingssystematiek hele/halve cijfers 

De secretaris vertelt over het verkennende rapport van de OLC en is geschreven 

uit ontevreden over de wijze van afronding van de cijfers. Dit project heeft een 

tijdje stilgezeten door corona, maar wordt nu weer opgepakt. De werkgroep heeft 

geadviseerd om een tweedeling te maken tussen voldoendes en onvoldoendes. 

Onvoldoendes zullen blijven op hele cijfers worden afgerond, en voldoendes 

zullen worden in beginsel afgerond op decimalen. 

 

Iris vertelt dat zich de laatste tijd bezig heeft gehouden met vooral het 

administratief ondersteunende deel van dit project en de implicaties van het 

voorstel voor de studenten en docenten. Alle implicaties maken het voorstel erg 

complex. Het Onderwijsbestuur heeft zich er positief over uitgelaten, maar stelt 

vragen over het exacte advies. Er wordt dus gekeken naar meerdere scenario’s. 

Vandaag komt Iris de OLC enkel nog informeren.  

 

Een student-lid vraagt dit idee zich in de praktijk zal uitpakken, en voornamelijk 

met de studenten die al studeren. Iris vertelt dat hier ook nog naar gekeken zal 

worden. Een ander student-lid begrijpt niet waarom er een onderscheid wordt 

gemaakt tussen de becijfering van voldoendes en onvoldoendes, de docent-

leden denken hier hetzelfde over.   

 

De secretaris vraagt hoe het zit met de verschillende toetsingsvormen. Iris 

antwoordt dat pleitvakken/schrijfopdrachten/scripties waarschijnlijk een andere 

regeling zullen krijgen, doordat deze zich niet lenen voor becijfering op decimalen 

dus zullen halve cijfers de voorkeur hebben. Een toehoorders merkt op dat zoveel 

verschillende manieren voor een toekomstige werkgever alleen maar 

onduidelijkheid geeft.  

 

De secretaris merkt op dat Iris nog op een later moment terug zal komen naar de 

OLC en dat het rapport daarvoor meegestuurd zal worden. 

 

Nagekomen wijziging onderwijsprogramma (Master Fiscaal recht) 

Iris vertelt dat de opleidingsprogramma’s zijn voor het komende studiejaar een 

een tijd vastgesteld, maar dat de opleiding Fiscaal Recht nog een wijziging willen 

doorvoeren. Zij willen het vak Tax Management uit de Master Fiscaal Recht, 

wegens omstandigheden vervroegd, schrappen en het vak Fiscaal-economisch 

beleid te plaatsten.  

 

Dit voorstel is al voorgelegd bij de Kleine OLC, die zich positief hierover heeft 

geadviseerd. Daaropvolgend heeft het Faculteitsbestuur goedkeuring gegeven 

aan deze wijziging. De leden van de OLC maken geen bezwaren. 

 

Iris verlaat de vergadering en zal 4 juli terugkomen. De OLC dankt haar voor haar 

komst!  

 

Panelgesprekken 16-20 mei 2022 

Julie Külsen, Simon Hellendall, Melanie Overmars, Anne-Claire van Dijk en de 

notulisten Rutger van der Kamp, Jade Simons en Nikky Hu worden namens de 
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leden van de OLC bedankt voor hun inzet tijdens de Panelgesprekken. Zij komen 

vandaag de eerste terugkoppeling geven.  

 

Julie vertelt dat er niet ontzettend veel respons was gekomen om deel te nemen 

aan de gesprekken, hoewel er wel breed was gecommuniceerd. Hierdoor 

moesten eigenlijk 3 gesprekken geannuleerd worden, maar op het laatste 

moment zijn toch veel gesprekken doorgegaan doordat deze waren samen te 

voegen. Wel merkt zij op dat het kwalitatief veel goede opmerkingen zijn gemaakt 

met mooie discussies.  

 

Julie, Simon, Melanie en Anne-Claire zullen het verslag de komende tijd maken en 

het uiteindelijke rapport zal worden verzonden. De sprekers willen nog iedereen 

bedanken voor hun deelname aan de gesprekken.  

 

Julie merkt terzijde op hoe de het gebouw gerestyled kan worden op een manier 

dat er meer communicatiemogelijkheden worden gecreëerd. Zij roept daarom de 

leden van de OLC op om 14 juni een soort moodboard-sessie waar studenten al 

hun ideeën over de styling kunnen uiten. 

 

De secretaris vraagt of er nog opmerkingen zijn. De leden van de OLC hebben 

geen verdere op- of aanmerkingen. De sprekers zullen 4 juli terugkomen in de 

vergadering met het rapport. De OLC dankt hun voor hun komst.  

 

Update Regiegroep/Unlock 

Annet van der Helm en Erik Reinders, leden van de Regiegroep, komen de OLC 

een update geven over de Unlock. Annet vertelt dat de regiegroep is 

afgeschaald sinds een tijdje, dus dat er geen de Regiegroep niet meer op vaste 

momenten bij elkaar komen, maar enkel wanneer nodig is. Bovendien vertelt zij 

dat de Regiegroep een rapport heeft samengesteld van de afgelopen twee jaren 

met daarin ook een advies. In dit advies staat onder andere wat behouden kan 

worden en staan scenario’s klaar voor wanneer de Regiegroep weer nodig zou 

moeten zijn. Vanuit het onderwijs bestaat het verzoek om deze scenario’s klaar te 

hebben voor 1 september. Inhoudelijk zullen daarin zaken worden besproken als 

de manier van mededelingen en het minder snel afschalen van promovendi en 

studieverenigingen op de faculteit.  

 

Annet vraagt aan de OLC of zij nog vragen/suggesties hebben. Er is een vraag 

van de vice voorzitter, hij vraagt wat er gedaan wordt met de studenten die 

gewend zijn op de manier te studeren als in de Covid-periode gebruikelijk was. 

Annet antwoordt dat we in principe helemaal teruggaan naar normaal. Erik voegt 

toe dat naar aanleiding van de feedback van de Midterm nog nagedacht zal 

worden over de implementatie van de tools, als bijvoorbeeld direct de opnames 

van hoorcolleges ter beschikking stellen,  in het ‘standaard-onderwijs’. Het is van 

belang dat deze implementatie gaan passen bij de facultaire visie volgens Erik.  

 

De vice-voorzitter komt de vergadering binnen. Een docent-lid van de OLC vraagt 

wanneer er meer duidelijkheid zal komen over één bepaalde lijn vanuit de 

faculteit met regels over het standaard gelijk ter beschikking stellen van colleges, 

of dat dit door docenten zelf bepaald kan worden. Erik vertelt dat de colleges wel 
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standaard opgenomen wordt in bepaalde zalen, maar of dat standaard 

beschikbaar moet worden gesteld, zal aan de hand van het oordeel van de 

Werkgroep Onderwijsvisie en strategie nog moeten worden bepaald. Hij vertelt 

dat er nu moeilijk een generiek antwoord te geven is. Hij zegt dat in ieder geval de 

corona-maatregelen in ieder geval vanaf september klaar is. De student kan dus 

niet verwachten dat er hybride mogelijkheden gaan zijn. Maar is volgens hem dus 

erg afhankelijk van het oordeel van de Werkgroep. 

 

Een ander docent-lid vraagt in hoeverre zij betrokken worden. Anette vertelt dat 

de werkgroep ook in druk overleg is met de opleidingsdirecteuren, en dat 

verwacht kan worden dat ook de afdelingen nauw worden betrokken. 

 

Een toehoorder vraagt hoe het precies zit met hybride mogelijkheden. Erik 

antwoordt dat er uitzonderingen kunnen bestaan, onder bijzondere 

omstandigheden, zoals altijd mogelijk is. Een student-lid vraagt of het verleden niet 

heeft laten zijn dat hybride goed werkt. Erik legt uit dat door corona er sprake is 

van risico-verschuiving naar de universiteit, terwijl dit altijd lag bij de student zelf. Dit 

is volgens Erik niet de insteek. Verder legt hij uit dat gekeken wordt naar wat 

‘geldige’ redenen zullen zijn om niet te komen naar het fysieke onderwijs.  

 

Een student-lid benadrukt dat zij de opgenomen colleges wel erg fijn heeft 

gevonden en als ‘extra’ mogelijkheid om gelijk de stof tot zich te nemen.  

 

De leden van de OLC hebben geen andere vragen/suggesties.  

 

Annet heeft nog een mededeling met betrekking tot de lange termijn strategie 

van de faculteit. Er staat namelijk een ambitiebox bij de ingang van het KOG tot 7 

juli, waarin iedereen zijn ideeën over de 6 ambitielijnen kan uiten. Zij nodigt 

iedereen van harte uit input te geven.  

 

Annet en Erik verlaten de OLC. De OLC dankt Annet en Erik voor hun 

aanwezigheid.  

 

Kwaliteitsafspraken  

De secretaris vertelt dat dit agendapunt verschoven wordt doordat Gerda 

Korevaar afwezig is door ziekte. De secretaris vertelt wel dat de werkgroep 

Kwaliteitsafspraken half april samen zijn gekomen in de Global Lounge en allerlei 

zaken omtrent de kwaliteitsafspraken hebben doorgesproken. Een follow up van 

die bijeenkomst zal op 7 juli plaatsvinden van 16:30-18:00. Alle geïnteresseerde 

kunnen zich bij de secretaris aanmelden.   

 

Mededelingen  

 

Britt Polderman, student-lid van de Faculteitsraad, komt een update geven vanuit 

de Faculteitsraad. Zo spreken zij nu over zaken als de OER’en, het facultaire 

strategisch plan, waar uit is gekomen dat er meer aandacht moet komen voor de 

talentontwikkeling van de studenten en docenten, student-respons. Ook is 

gesproken over het reserveringssysteem KOG-bieb, en of dit ook voor blijft. De 

studenten van de faculteitsraad gaan ook hierover in gesprek. Zij roept op als de 
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leden opmerkingen hebben zich bij haar kunnen melden. De algemene lijn binnen 

de OLC is dat ze 4 uur wel te kort vinden.  

 

Julie Külsen, student-assessor, deelt mee dat we dit jaar Leiden City of Science zijn 

en dat de faculteit daar ook allerlei dingen mee gaat doen. Zoals lezingen, 

tentoonstellingen op de faculteit. Als de leden ideeën hebben over hoe we met 

wetenschap bezig zijn op de faculteit 6kunnen ze dit Julie laten weten.  

 

Rondvraag 

De leden van de OLC hebben geen vragen.  

 

Sluiting vergadering  

De vergadering wordt gesloten om 16:35.  

 

 

 

 

 
 


