Gezamenlijke OLC 4 april 2018 – Bijlage 1
VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies
Woensdag 7 februari 2018, 15:15 – 17:00 uur, KOG B041
Aanwezig: Jantine Rozenboom (voorzitter); Jay Alberts; Elise Baremans; Annemarijn Batenburg;
Thomas de Bruijn; Karlijn Burger; Patricia Burghout; Lotte Chevalier; Lennaerd Hanuman Sing;
Simon Hellendal; Roberto van den Heuvel; Laurens de Hoog; Florian van Hout; Demi van Leeuwen;
Tonko van Leeuwen; Jurian Lock; Melinda van Os; Vincent Peeters; Kelly Pitcher; Bo Pouw; Bobby
Thuis; Joost Vedder; Hendrik Vrijburg; Danique Westerbeek; Elina van ’t Zand; Daniël Zielstra;
Emma Faber (notulist).
In aanwezigheid van: Sven Bontje; Peter van Es; Rob Hogenboom; Bas Knapp; Jochem Koers; Gerda
Korevaar
Afwezig: Nicole Alberts; Laura van Bochove; Geerten Boogaard; Vanessa de Castro Navarro; Evelien
Fikke; Manouk Gerritsen; Faruk Gökçe; Simone Gorrissen; Joris Hermeling; Tessa Huizing; Erik
Koppe; Dion van der Made; Adriaan Milders; Gelijn Molier; Hanneke Palmen; Anouk Ponjee;
Thomas van der Sanden; Jeanette Satink; Ingrid van Woudenberg; Kartica van der Zon.
1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend om 15:19 uur. In verband met het zwangerschapsverlof van Ingrid
Leijten zit Jantine Rozenboom de vergadering voor.
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Social Media
3. Verslag OLC 13 december 2018
4. Mededelingen en stand van zaken:
 Terugkoppeling opleidingsjaarverslagen
 OLC en Kwaliteitszorg (bijeenkomst 12.02)
 Harmonisatie en Onderwijslogistiek
 Onderwijsvisie
5. SPOC
6. Werkgroep jaarverslag
7. Onderwijsprogramma’s en balkenschema’s
 Oplegnotitie
 Onderwijsprogramma Masteropleidingen
 Balkenschema’s
8. Minor Criminologie
9. Panelgesprekken
10. Rondvraag
2. Verslag OLC 13 december 2018
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
3. Social Media
Bo Pouw vraagt naar de functionele mailboxen van de Kleine OLC’s, die niet blijken te werken. Gerda
Korevaar en Emma Faber zullen erachteraan gaan. Elke Kleine OLC heeft inmiddels een stukje
ingeleverd bij het social media-team. Er zal nog even gewacht worden met het plaatsen van de stukjes
op de functionele mailboxen. Iedere Kleine OLC zou een vertegenwoordiger in de whatsappgroep
moeten hebben.
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4. Mededelingen en stand van zaken
Terugkoppeling opleidingsjaarverslagen
Nog niet voor iedere opleiding is het opleidingsjaarverslag gereed en/of besproken met de betreffende
Kleine OLC. De opleidingsjaarverslagen zullen tijdens de volgende bijeenkomst (4 april 2018)
wederom aan bod komen; dan zal o.a. de onderwijsvisie besproken worden.
OLC en Kwaliteitszorg (bijeenkomst 12.02)
Gerda Korevaar roept de OLC-leden op zich vooral nog aan te melden voor de bijeenkomst van 12
februari.
Harmonisatie en Onderwijslogistiek
Op vrijdag 2 februari 2018 vond een facultaire bijeenkomst plaats omtrent dit onderwerp. Peter van Es
vond het een prettige en goede bijeenkomst. Universitair staan we er goed voor. Op het gebied van
ICT (e-Studiegids, uSis, etc.) liggen verbeterpunten; de verschillende programma’s/sites zouden meer
met elkaar vervlochten kunnen worden. Daar zitten echter wel enkele praktische haken en ogen aan.
Onderwijsvisie
Gerda Korevaar zegt dat dit onderwerp al eerder aan bod is gekomen en ook tijdens de volgende
bijeenkomst terugkeert. Op 23 januari 2018 heeft een bijeenkomst met alle faculteiten over hun
implementatieplannen plaatsgevonden, waarbij iedere faculteit haar plannen presenteerde en feedback
ontving van andere faculteiten. Informatie omtrent de onderwijsvisie is nu voornamelijk bekend onder
de opleidingsdirecteuren en Onderwijsbeleid en zal breder gedeeld worden. OLC-leden die meer
betrokken zouden willen zijn bij de onderwijsvisie kunnen contact opnemen met Bas Knapp, zodat hij
hen kan koppelen aan Sylvia Vink.
5. SPOC
Er is geen feedback m.b.t. de SPOC. Er is niets, afgezien van het verwijderen van enkele kleine
kinderziektes, veranderd ten opzichte van vorig jaar. OLC-leden die de SPOC voor 1 januari hebben
gemaakt krijgen tijdens de volgende vergadering hun certificaat; voor de overige OLC-leden volgt het
certificaat later.
6. Werkgroep jaarverslag
Gerda Korevaar heeft een uitnodiging gestuurd voor een eerste bijeenkomst. Roberto van den Heuvel
voegt zich bij de werkgroep en dient dus ook een uitnodiging te ontvangen.
7. Onderwijsprogramma’s en balkenschema’s
Sven Bontje is de nieuwe beleidsmedewerker en volgt Michael Verhulst/Klaas Boonen op.
Oplegnotitie
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de oplegnotitie. Laurens de Hoog dient ter plekke een officieel
verzoek in voor Huwelijksvermogensrecht, zoals vereist volgens p. 2. Rob Hogenboom wil in de
toekomst zorgen dat dit een standaard verzoek wordt, zodat dit niet telkens opnieuw hoeft te worden
gedaan.
Onderwijsprogramma Masteropleidingen
Sven Bontje licht e.e.a. toe over het onderwijsprogramma. Dit programma is tot stand gekomen naar
aanleiding van de wensen van de verschillende opleidingen/afstudeerrichtingen. Deze worden stuk
voor stuk afgegaan.
In het curriculum van Ondernemingsrecht vinden veel wijzigingen plaats. Voorheen lag de nadruk wat
betreft schrijfvaardigheid met name in het tweede semester; om een schrijfvaardigheidslijn gedurende
het jaar te bewerkstelligen, zal dit voortaan meer gespreid worden. Ondernemingsrecht &
Concernverhoudingen verandert in Verdieping Ondernemingsrecht, waarmee meer aansluiting moet
worden gevonden op de maatschappij; de nadruk zal niet langer alleen op kapitaalvennootschappen
liggen, maar ook op ander soort organisaties.
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De afstudeerrichtingen Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht krijgen ieder hun eigen ILS-vak. Er zal
voor gewaakt worden dat het interactieve aspect niet onder de splitsing lijdt. De overige ILScombinaties worden behouden.
Vincent Peeters vraagt waarom studenten een ander ILS-vak moeten doen indien zij twee
verschillende afstudeerrichtingen volgen die een gemeenschappelijk ILS-vak kennen; de student zal
immers geen enkel raakvlak hebben met het andere ILS-vak. Lotte Chevalier had, omdat zij de
afstudeerrichtingen Public International Law en European Law volgt, een verzoek ingediend bij de
examencommissie om een vervangend vak (niet zijnde een ander ILS-vak) te mogen volgen, maar dit
is afgewezen. Hierop kan geen duidelijk antwoord worden gegeven. Tijdens een van de volgende
vergaderingen zal dit besproken worden.
De vakken van Fiscaal Recht zullen voortaan worden verspreid over zeven weken in plaats van vijf.
Roberto van den Heuvel verzekert de studenten dat hierdoor de studielast niet zal toenemen, maar
beter zal worden verspreid.
Laurens de Hoog vraagt naar de reden van de splitsing van Privatissimum en Notariële Wetgeving in
twee vakken. Peter van Es antwoordt dat dit een lang gekoesterde wens was vanuit de opleiding. Op
deze manier kan duidelijker in kaart worden gebracht hoe studenten op de verschillende onderdelen
presteren.
Bij Criminologie vinden naar aanleiding van de midterm review wijzigingen plaats m.b.t. de
naamgeving van de masterscriptie. Bij Criminology & Criminal Justice vinden veel wijzigingen plaats,
waarin Thomas de Bruijn zich veelal moeilijk kan vinden. Met name de introductie van Research
Proposal stuit op onbegrip. Volgens Sven Bontje is het doel van dit vak om alle (internationale)
studenten op hetzelfde niveau te brengen, maar hiervoor bestond al een vak. De Kleine OLC zal
contact opnemen met de Opleidingsdirecteur over de wijzigingen in de curricula van Criminologie.
Balkenschema’s
Master
Ondernemingsrecht en Criminologie zijn wegens tijdgebrek nog niet in het balkenschema verwerkt en
volgen later.
Lotte Chevalier merkt op dat er behoorlijk wat tijd zit tussen het laatste onderwijs en het tentamen van
enkele vakken uit het tweede semester. Rob Hogenboom had dit nog als actiepunt staan en gaat kijken
wat mogelijk is.
Elise Baremans vraagt of het tentamen van International Privaatrecht niet een week eerder kan
plaatsvinden in verband met studenten die stage willen lopen. Rob Hogenboom zal dit met de afdeling
bespreken; roostertechnisch zou het mogelijk moeten zijn.
Sven Bontje vraagt of er bezwaar tegen is indien Ondernemingsrecht het Privatissimum
aaneensluitend laat plaatsvinden, nu er geen tentamen tijdens de onderwijsperiode is. Vincent Peeters
zegt dat dat onhandig is voor studenten die meerdere afstudeerrichtingen doen; bovendien zijn er wel
degelijk hertentamens tijdens die onderwijsperiode.
Bachelor
Rob Hogenboom heeft een aantal opmerkingen vooraf. De balkenschema’s zijn nu ook voorzien van
de geplande tentamendata. Rob Hogenboom maakt wel een voorbehoud: bij de planning is geen
rekening gehouden met de beschikbaarheid van zalen (gelet op tentamens van andere faculteiten).
Naar aanleiding van de vergadering in december heeft Rob Hogenboom begin januari zo veel mogelijk
vrijgehouden; het eerste tentamen vindt plaats op 4 januari, later is helaas niet haalbaar.
Hij heeft zo veel mogelijk rekening gehouden met studenten die tentamens uit een eerder jaar moeten
herkansen.
De verschillende oriëntatievakken staan niet in het schema, omdat Grondslagen van het Recht
gekopieerd is ; dit zal hersteld worden.
Hierop worden de verschillende opleidingen/afstudeerrichtingen besproken.
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Jantine Rozenboom vindt het tweede semester in het tweede jaar van Rechtsgeleerdheid (mono) heel
druk en vraagt waarom dat zo is ingedeeld. Gerda Korevaar zegt dat dit probleem al heel lang bestaat,
maar dat het nu eenmaal niet kan worden opgelost. De hertentamens van Strafprocesrecht,
Bestuursprocesrecht en Rechtsfilosofie in de ba3 vinden alle in dezelfde week plaats; helaas kan hier
niets aan worden gedaan in verband met tijd- en stoelentekort. De tentamens van Verbintenissenrecht
en Materieel Strafrecht zijn eveneens kort op elkaar gepland. Wellicht kan Materieel Strafrecht iets
later in de week (donderdag/vrijdag) plaatsvinden.
Er zijn geen opmerkingen over de afstudeerrichtingen van Rechtsgeleerdheid.
Danique Westerbeek merkt op dat de hertentamens van Onderneming & Recht en Rechtsfilosofie I
zeer kort op elkaar gepland zijn. Rob Hogenboom had dit reeds geconstateerd, maar zag dit als minst
kwade oplossing, omdat de hertentamens anders weer te dicht op andere eerstekans tentamens gepland
zouden zijn. Hij gaat kijken of Rechtsfilosofie I verplaatst kan worden naar de donderdagmiddag.
Patricia Burghout vraagt of er dit jaar geen deeltoets zal zijn bij Methoden & Technieken van
Criminologisch Onderzoek II. Rob Hogenboom weet het niet zeker; indien er een deeltoets is, zal die
in week 44 plaatsvinden.
De planning zal medio april naar de tentamenlocaties worden verstuurd, op basis waarvan het rooster
kan worden vastgesteld. Het rooster zal dan nogmaals worden voorgelegd, maar wijzigingen zijn dan
nauwelijks meer mogelijk.
8. Minor Criminologie
De notitie is in het algemeen helder en bedoeld ter informatie. Er zijn geen opmerkingen of vragen.
9. Panelgesprekken
Gerda Korevaar vertelt dat de faculteit naast cursusevaluaties met panelgesprekken aan de slag wil, nu
daar telkens weer vraag naar is. Het plan bevindt zich nog in een vroeg stadium; momenteel vinden er
nog gesprekken plaats met Onderwijsbeleid en de diverse studieverenigingen. De vraag is of de
studenten die in de panels plaats zullen nemen afkomstig zullen zijn van de studieverenigingen of de
OLC.
Dit onderwerp komt binnenkort terug. Aan het einde van het collegejaar moet een uitgewerkt format
klaarliggen.
10. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Sluiten vergadering
De vergadering is om 16:29 uur afgelopen.
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