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Verslag – Gezamenlijke opleidingscommissie 
Woensdag 20 januari 2021, 15:15 – 17:00 uur  
 

Aanwezig: Bo van Amerongen, Melis Bilgin, Irem Çakir, Eva van Dam, Rosa van Drongelen, Rochelle 

Entius, Nina Fokkink, Jana van Geest, Willemijn Hanrath, Michiel Hanssen, Simon Hellendall, Roberto 

van den Heuvel, Rob Hogeboom, Jaco Hollebrandse, Florian Hout, Jonathan Huijts, Skander Iqbal, Iris 

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

Martha, Michelle Michels, Sanne van Os, Melanie Overmars, Hanneke Palmen, Britt Polderman, 

Thomas Pouwels, Erik Reinders, Rick Rodenburg, Lars Roelofsen, Rebecca Sarkis, Eva Schmidt, Jaap 

Scholtens, Veerle Smeets, Yves Stevens, Fleur Stolk, David Tempelman, Fleur Terlouw, Stijn Voskamp, 

Hendrik Vrijburg, Eva van der Windt. 

Afwezig: Demi Admiraal, Sterre Bakx, Erwin Dijkstra, Luuk Grent, Hannah ten Have, Joris Hermeling, 

Viviënne de Jong, Malaika van der Ploeg, Cecily Rose, Diba Sohrab, Nadia Sonneveld, Katrica van der 

Zon. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt geopend om 15:15 uur. De agenda wordt vastgesteld. Welkom aan nieuwe 

docent-lid van de OLC, Stijn Voskamp. Zij vertel ter korte introductie iets over haar werkzaamheden. 

Zij vervangt collega Jaap Baaij. Ook zal afscheid worden genomen van docent-lid Joris Hermeling. We 

wensen Joris veel succes met de afronding van zijn proefschrift. 

 

2. Verslag vergadering 9 december 2020 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de vergadering van woensdag 9 

december 2020. 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. Er is een persconferentie 

geweest op dinsdagavond 19 januari 2021. De maatregelen die zijn ingevoerd treffen het onderwijs 

op faculteit niet; de situatie blijft ongewijzigd. Alleen de beschikbaarheid studieplekken zal wijzigen, 

gelet op de nog in te voeren avondklok door overheidsmaatregelen.  

De januari tentamens zijn technisch goed verlopen en de eerste resultaten druppelen ook binnen. 

Dubbele tentamens worden besproken, de kansen van het maken van het tentamen worden 

besproken.  

Wat betreft Tools, is vanaf 22 januari Zoom beschikbaar voor het onderwijs. Het CFI heeft ook een 

toolpicker voor docenten gelanceerd waarbij zij kunnen kiezen en wat de voor- en nadelen zijn van 

deze platformen (zie: https://teachingsupport.universiteitleiden.nl/nl/tools/video-tools-voor-

onderwijs). Brightspace kan linken naar de platformen: Zoom, Kaltura en MS Teams. Er komt een MS 

Teams omgeving button in Brightspace. Meer integratie vindt plaats. 

Proctorio is weer beschikbaar en blijft beschikbaar. Bij beoogd gebruik dient de opleidingsdirecteur 

te worden geraadpleegd. 

Tentamenduur verschilt van de fysieke situatie en communicatie daaromtrent wordt besproken, 

alsook de gehele communicatie rondom tentamens tussen docenten en studenten. Docenten 

worden aangespoord om tijdig en helder aan studenten te communiceren wat de omvang van het 

https://teachingsupport.universiteitleiden.nl/nl/tools/video-tools-voor-onderwijs
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tentamen is. De aandacht daarvoor is bekend dat dat niet altijd gebeurd. Ook het gebruik van one 

way navigation dient te worden gecommuniceerd. 

Studentenwelzijn wordt besproken. Op dit moment zijn er Studentwellbeing weeks. Gevraagd wordt 

naar suggesties om studenten nog meer betrokken te houden of studenten tegemoet te komen. 

Daarmee kan naar Erik Reinders worden gegaan. 

Erik Reinders wordt bedankt en hij verlaat de vergadering en zal op woensdag 3 maart bij de 

volgende vergadering weer aanwezig zijn.  

 

4. BSA 

De BSA norm wordt universiteit breed generiek aangepast voor de studenten die in sept 2019 zijn 

gestart, die norm gaat van 45 naar 40 ECTS. Geldt niet voor tweedejaars die vorig jaar een uitgesteld 

BSA advies hebben gekregen, zij hebben nog steeds de norm van 45 ECTS. 

 

5. Balkenschema’s  

Rob Hogeboom is aanwezig bij de vergadering om de balkenschema’s toe te lichten. Balkenschema’s 

worden normaal gebaseerd op onderwijsprogramma’s. Deze zijn nog niet binnen en nog niet 

verwerkt. Wel worden de onderwijs- en tentamenweken vastgesteld. Zodoende is het 

onderwijsprogramma straks makkelijk in te passen. Het gaat om de formele onderwijs- en 

tentamenweken vast te stellen op basis van de academische jaarkalender. Dit jaar zijn er geen 

bijzonderheden in de balkenschema’s. Dit hangt samen met de feestdagen die dit jaar gunstig vallen 

voor de roostering met steeds een feestdag per week. Besproken wordt de tentamenperiode in 

maart waar een knelpunt ligt in de planning waar de dagen altijd krap zijn – dit komt omdat het 2e 

semester altijd per 1 februari begint en weinig tot niet kan worden geschoven. Binnenkort zullen de 

onderwijsprogramma’s er zijn en volgt een eerste concept waarin deze worden verwerkt. Dit wordt 

te zijner tijd voorgelegd aan de OLC. 

 

6. Keuzevakken 

Veerle Smeets, medewerker van Onderwijsbeleid schuift aan bij de vergadering. Er is een werkgroep 

keuzevakken aangesteld door het Faculteitsbestuur. Onderzocht in deze werkgroep wat het 

keuzeaanbod is in keuzevakken en wat de visie is. Prof. Schuyt en Veerle Smeets hebben hier het 

onderzoek naar gedaan. Financiële aspecten zijn hierbij van belang, het geld dat naar het 

keuzevakken aanbod gaat, gaat namelijk af van het reguliere onderwijsaanbod. Ook belangrijk zijn de 

docentenbelasting en de beschikbare tijd. Het advies van de werkgroep is dat het 

keuzevakkenaanbod in ieder geval niet meer moeten worden, gelet op de financiële gevolgen. Veerle 

Smeets komt hier nog een keer op terug, en ook om te bespreken hoe studenten keuzevakken zien in 

het grotere geheel van de opleiding die zij volgen (denk aan verbreding of juist verdieping, het hele 

pakket etc.). De werkgroep loopt op dit moment. 

 

7. Onderwijsvoorbereiding 

 

Veerle Smeets heeft een oplegnotitie geschreven en deze is steeds terug te zien in de andere bijlagen 

die toegezonden zijn naar de OLC. Dat zijn: (A) BA onderwijsprogramma, (B) MA 

onderwijsprogramma, (C) Minorprogramma, (D) Oplegnotitie onderwijsvoorbereiding, (E) Overzicht 

LLC keuzevakken, (F) Voorstel keuzevak Defensie en veiligheid, (G) Voorstel keuzevakken Fiscaal 
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recht. Veerle spreekt de belangrijkste wijzigingen door. Met betrekking tot (A) zijn er geen 

wijzigingen. Met betrekking tot (B); bij de afstudeerrichting RGL Staats- & Bestuursrecht, daar wordt 

een profileringsvak een verplicht vak, en andersom. De afstudeerrichting Civiel recht laat de accenten 

vervallen die men kon aanvragen bij de afdeling zelf. Is geen feitelijke wijziging in het 

onderwijsprogramma, maar wordt voor de zekerheid ook in deze lijst opgenomen. De master 

Jeugdrecht., daar is een vak verplaatst van semester 1 naar semester 2 waardoor het programma 

meer in balans is. Master Fiscaal recht, geen feitelijke wijziging maar verduidelijking over het accent 

Indirecte belastingen. Tot slot een toevoeging aan de twee master afstudeerrichtingen Master 

Criminaliteit en Rechtshandhaving en de afzonderlijke master Law & Society. Deze laatste is een 

nieuwe master. In voorgenoemde masters zit een overlappend vak. Daarvoor is een regeling 

opgenomen bij een combinatie van deze masters voor een vervangend vak/opdracht, omdat een vak 

maar een keer kan worden opgevoerd in de lijst van vakken van studenten. (E). Keuzevakken: 3 

verzoeken voor nieuwe vakken en 4 vakken die komen te vervallen. 2 vakken van de afdeling Fiscaal 

recht (Engelstalig). Vervallen zijn twee vakken van de afdeling Criminologie. Samenhang met de 

werkgroep keuzevakken wordt besproken. (C) 5 minoren heeft de FdR in totaal. De minor 

Internetrecht had wat overlap met de eigen BA opleiding. Er blijft nu na de wijziging nog maar een 

overlapvak over. Daarvoor wordt nog een oplossing gezocht en kunnen ook BA studenten de minor 

volgen. Minor Bedrijfswetenschappen: Zowel in Leiden als in Den Haag aanbieden is het verzoek van 

het Faculteitsbestuur naar het College van bestuur geweest. De capaciteit kan daarmee ook omhoog. 

Dit is nog lopend. Kleine wijziging in het programma van de minor zelf: een afstudeerrichtingsvak 

wordt een minorvak en andersom. Deze wijzigingen worden ook met het onderwijsbestuur 

besproken. 

 

Het aanbod keuzevakken Criminologie wordt besproken tussen docentleden en studentleden en de 

samenhang met het agendapunt Keuzevakken. 

 

8. Mededelingen en stand van zaken 

Tentamens afgelopen periode. Gevraagd wordt vanuit de studentleden of de docenten meer 

aandacht kunnen besteden (op Brightspace) aan dat studenten moeten inschrijven voor het 

tentamen en ze op te roepen dat te doen. Dat is de verantwoordelijkheid van de student zelf, maar 

zij vinden het prettig daaraan te worden herinnerd door de docenten en de vakken zelf. Het kan 

natuurlijk ook door de secretariaten. Ook wordt gevraagd aan de docenten of men kan zorgen voor 

aanwezigheid en goede bereikbaarheid van docenten tijdens het tentamen. Dat schort soms nog 

eens.  

De trainingsdagen voor de OLC worden besproken. Een tweede training zal plaatsvinden eind 

februari. Deze zal gaan over het OER en de behandeling daarvan in de OLC. Meer informatie volgt 

van Rick Rodenburg. Deze is voor studentleden verplicht, docentleden worden van harte 

uitgenodigd.  

Het onderwerp werkgroepen binnen de gezamenlijke OLC wordt besproken. Dat zijn de volgende 

werkgroepen: jaarverslag, zichtbaarheid en kwaliteitsafspraken. Daarbinnen zijn vacatures en 

worden de werkzaamheden van de werkgroepen zelf besproken. Zichtbaarheid werkt er bijvoorbeeld 

aan een whatsappnummer live te krijgen en daarmee laagdrempelig contact mogelijk is voor de 

studenten. De werkgroep zichtbaarheid is gevuld met het maximale aantal leden. Voor de andere 

twee werkgroepen worden docenten en studenten opgeroepen om daaraan deel te nemen. In het 

bijzonder worden studentleden Criminologie opgeroepen zich te melden. Gevraagd wordt om 

contact met Lotte of Roberto op te nemen als men interesse heeft. Meer informatie over wat de 
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werkzaamheden zijn binnen de werkgroepen is te vinden in het jaarverslag of kan bij Rick Rodenburg 

gevraagd worden. 

 

Bijeenkomst Digitale Jaarbijeenkomst van alle OLC’s op 16 februari 2021 wordt besproken. Iedereen 

wordt uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Roberto zal daarover verslag uitbrengen bij de 

volgende vergadering. 

Pubquiz. Na de volgende vergadering zal direct na afloop een pubquiz worden gehouden die 

georganiseerd is door Roberto, Rick en Lotte. Gevraagd wordt aan de leden om vragen over zichzelf 

in te sturen.  

Kleine OLC’s worden besproken om ook de vergaderingen te laten plaatsvinden daarvan waarbij ook 

vakevaluaties worden besproken. 

 

9. Rondvraag 

Faculteitsraad: David Tempelman zal updates gaan geven vanaf volgende vergadering. 

Afmeldingen voor de grote OLC bijeenkomsten mogen gericht worden per mail aan Lotte.  

 

10. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 16:45 uur.  

 

 


