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Verslag – Gezamenlijke opleidingscommissie 
Woensdag 9 december 2020, 15:15 – 17:00 uur  
 

Aanwezig: Demi Admiraal, Bo van Amerongen, Jaap Baaij, Sterre Bakx, Melis Bilgin, Irem Çakir, Eva 

van Dam, Rosa van Drongelen, Nina Fokkink, Jana van Geest, Willemijn Hanrath, Michiel Hanssen, 

Hannah ten Have, Simon Hellendall, Roberto van den Heuvel, Jaco Hollebrandse, Florian Hout, 

Jonathan Huijts, Skander Iqbal, Viviënne de Jong, Iris de Jonge, Ingeborg de Koningh, Dianthe Kooij, 

Gerda Korevaar, Lotte Kremers, Dion Latten, Claire Letterie, Michelle Michels, Sanne van Os, Melanie 

Overmars, Malaika van der Ploeg, Britt Polderman, Thomas Pouwels, Erik Reinders, Rick Rodenburg, 

Lars Roelofsen, Cecily Rose, Rebecca Sarkis, Jaap Scholtens, Veerle Smeets, Diba Sohrab, Nadia 

Sonneveld, Yves Stevens, Fleur Stolk, David Tempelman, Fleur Terlouw, Hendrik Vrijburg, Hilde 

Wermink, Eva van der Windt. 

Afwezig: Erwin Dijkstra, Luuk Grent, Joris Hermeling, Suhainsly Martha, Hanneke Palmen, Eva 

Schmidt, 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, Hilde Wermink. Zij vervangt Elina van ’t Zand voor de afstudeerrichting 

Criminologie. Zij stelt zichzelf voor. Er zijn geen berichten of kandidaten binnengekomen over de rol 

van vicevoorzitterschap, indien mensen interesse hadden. Deze rol wordt door Rick Rodenburg 

voortgezet komend (OLC) jaar.  

 

2. Verslag vergadering 4 november 2020 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de vergadering van woensdag 4 

november 2020. Het verslag word vastgesteld. 

[3. Bespreking herinschrijvingsrendement – vertrouwelijk] 

4. Voortgang kwaliteitsafspraken 

Gerda Korevaar is aanwezig voor toelichting van dit onderwerp en bespreekt de grote lijnen van de 

kwaliteitsafspraken. In de maanden mei en juni staat de voortgang kwaliteitsafspraken op de agenda 

en wordt besproken waar het accent op komt te liggen voor de komende jaren. Honours wordt vanaf 

nu gefinancierd vanuit reguliere middelen en niet meer vanuit kwaliteitsafspraken. Het tutoraat komt 

daarvoor in de plaats en krijgt een bredere aandacht (op lange termijn) bij de kwaliteitsmiddelen. Het 

onderwijsjaarverslag wordt besproken. Mooi is dat er veel professionele kennisclips zijn ontwikkeld 

in de pop-up studio (maar ook colleges zijn daar opgenomen). Ook gaat de collegereeks 

duurzaamheid door. Learning my way is een project dat positief ontvangen is en heeft twee 

succesvolle pilots gehad. Studenten worden gerichter voorbereid op de arbeidsmarkt. Diversiteit en 

inclusiviteit moeten worden versterkt en wordt vanuit de kwaliteitsmiddelen aangezet. Beoogd 

wordt dat alle (toekomstige) studenten zich welkom voelen op de faculteit. Docentenontwikkeling is 

ook een punt, en heeft te maken met het LTC platform voor docenten wat belangrijker en groter gaat 

worden. Herinschrijvingsrendement en de studiewerkplekken hebben ook de aandacht. Gevraagd 

wordt aan de leden of zij nog inbreng hebben en kunnen die ook woensdag 20 januari 2021 bij de 

volgende vergadering bespreken. Gevraagd wordt nog of Covid-19 bepaalde kwaliteitsafspraken 

heeft beïnvloed. Kennisclips en flipping the classroom worden in dat kader besproken en hoe deze 

worden doorgezet. Ook na Covid-19 tijden. Herijking wordt komend jaar uitgerold en komt in 

mei/juni terug – die los staan van dit verslag. 
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Cijfermatige onderbouwing komt nog voor de volgende geplande OLC vergadering. Gerda Korevaar 

neemt afscheid en zal 20 januari 2021 of 3 maart 2021 weer aanwezig zijn om het onderwerp verder 

toe te lichten.  

 

5. Update Regiegroep – maatregelen coronavirus 

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. In het tweede semester wordt 

er nagestreefd om een fysieke onderwijsactiviteit per week aan te bieden aan élke student – 

behoudens veranderende covid-omstandigheden en los van studenten die reisbeperkingen hebben. 

In het eerste semester is namelijk voornamelijk ingezet op fysiek onderwijs voor eerstejaars- en 

masterstudenten. Nu de pandemie en maatregelen aanhouden, wordt ook aandacht geschonken aan 

tweede- en derdejaars studenten van fysiek onderwijs te voorzien. Docenten doen hun beste om in 

hun vak fysieke onderwijsactiviteiten aan te bieden. Bemoedigend en positief. De hoop is dat 

docenten dit ook nastreven om het voor studenten mogelijk te maken en de binding met de faculteit 

te houden. Online basis moet er zijn voor docenten en studenten die geen fysiek onderwijs kunnen 

geven/volgen. Het welzijn van studenten wordt besproken. Gevraagd wordt aan de leden of zij 

aanvullingen hebben of verbeteringen. Ook welzijn voor docenten en ondersteuners is iets wat onder 

de aandacht is. Bijvoorbeeld in de eerste week van januari waar 32 tentamens al in plaatsvinden. De 

pop up studio in het KOG is verlengd tot en met maart. Alle opnames kunnen doorgaan. De virtual 

classrooms worden besproken die ze in Utrecht en Leuven hebben. Daar wordt in de faculteit over 

nagedacht. Nu zijn bijvoorbeeld ook veel extra camera’s en microfoons opgehangen in werkgroep- en 

collegezalen. Vanaf 22 januari is Zoom als tool beschikbaar (naast MS Teams en Kaltura Live Room).  

6. BSA 

Ook licht Erik Reinders het onderwerp BSA en conditionele herkansingen toe. Vorig jaar is het BSA 

niet gehandhaafd vanwege de omstandigheden rondom Covid-19. Ook dit jaar een onderwerp dat op 

de agenda staat en zit men nu midden in het proces van analyse. In januari staat een gesprek tussen 

portefeuillehouder Onderwijs FdR en Hester Bijl op de planning. Gekeken wordt naar de cijfers en de 

rendementen en worden deze vergeleken met voorgaande jaren. Er worden kwantitatieve analyses 

uitgevoerd. Ook de bevindingen van het herinschrijvingsrendement worden. Het faculteitsbestuur 

wordt voorzien van advies vanuit de onderwijsondersteuning, examencommissie en de 

studieadviseurs etc. Daarna zal definitief besluit volgen. Wordt tijdig gecommuniceerd aan de 

studenten. Zowel RGL Bachelor als Criminologie Bachelor wordt meegenomen en wordt onderscheid 

in gemaakt.  

Inschrijving van tentamens worden besproken waarbij studenten soms vergeten in te schrijven en 

niet meer kunnen deelnemen, in de toekomst studentenportals die notificaties uitsturen.  

Dubbel geplande tentamens worden ook besproken. Vroeger bestond er de overlapregeling, voor nu 

is het lastig met fraudemaatregelen. Wordt opgepakt, ook doorgezet aan de roosteraar.  

  

 

Erik Reinders verlaat de vergadering en zal woensdag 20 januari de onderwerpen weer toelichten en 

updates geven.  

 

7. Jaarverslag 
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Dank aan Lars en Rick voor hun inspanningen. Dank ook voor de ingekomen aanvullingen en 

suggesties. Het jaarverslag wordt vastgesteld en kan worden aangeboden aan het faculteitsbestuur. 

Dit wordt in werking gezet. 

8. Mededelingen en stand van zaken 

De trainingsdagen voor de OLC worden besproken. De memo en de powerpoint van de eerste 

trainingsdagen zijn beschikbaar gesteld voor de leden van de OLC. Een tweede training over de OER 

volgt in begin 2021. Er is een SPOC in Brightspace te volgen. Voor vragen kan iedereen zich wenden 

tot Rick Rodenburg.  

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. Gevraagd wordt om contact met Lotte op te nemen als men interesse heeft.  

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

vakevaluaties worden besproken. 

9. Rondvraag 

Opmerking van Rick Rodenburg: er komt nog een jaarlijkse uitnodiging voor de kerst bijeenkomst 

OLC over de stand van zaken van alle OLC’s in de universiteit voor alle OLC leden. Dit jaar wordt 

ingezet op  het onderwerp online OLC’s en functioneren in coronatijd. Houd allen mail in de gaten. 

Volgt in het voorjaar.  

 

10. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 16:45 uur.  

 

 


