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VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies 

Woensdag 8 november 2017, 15:15 – 17:00 uur, Sterrewacht B006 

 

Aanwezig: Ingrid Leijten (voorzitter); Jay Alberts (student-lid bachelor RGL); Laura van Bochove 

(docent-lid master RGL); Geerten Boogaard (docent-lid bachelor RGL); Vanessa de Castro Novorro 

(student-lid Criminologie); Lotte Chevalier (student-lid master RGL); Evelien Fikke (student-lid 

Criminologie); Manouk Gerritsen (student-lid Criminologie); Faruk Gökçe (student-lid master RGL); 

Simone Gorrissen (student-lid master RGL); Lennaerd Hanuman Sing (student-lid master RGL); 

Simon Hellendal (student-lid bachelor RGL); Laurens de Hoog (docent-lid Notarieel Recht); Florian 

van Hout (student-lid propedeuse); Tessa Huizing (student-lid Criminologie); Michael Klos (ter 

vervanging van Gelijn Molier); Demi van Leeuwen (student-lid Criminologie); Tonko van Leeuwen 

(student-lid master RGL); Jurian Lock (student-lid Fiscaal Recht); Dion van der Made (student-lid 

bachelor RGL); Melinda van Os (student-lid master RGL); Vincent Peeters (student-lid master RGL 

Kelly Pitcher (docent-lid propedeuse en bachelor RGL); Anouk Ponjee (student-lid Criminologie); Bo 

Pouw (student-lid master RGL); Jantine Rozenboom (student-lid bachelor RGL); Renee Sagel 

(docent-lid Criminologie); Thomas van der Sanden (student-lid bachelor RGL); Bobby Thuis (student-

lid master RGL); Hendrik Vrijburg (docent-lid Fiscaal Recht); Danique Westerbeek (student-lid 

Notarieel Recht); Ingrid van Woudenberg (student-lid bachelor RGL); Daniël Zielstra (student-lid 

propedeuse); Patricia Burghout (student-lid Criminologie); Emma Faber (notulist). 

 

In aanwezigheid van: Bas Knapp (assessor); Jochem Koers (student-lid Onderwijsbestuur); Gerda 

Korevaar (secretaris OLC); Aurora de Leeuw (OLC-trainer). 

 

Afwezig: Nicole Alberts (student-lid Criminologie); Elise Baremans (student-lid Notarieel Recht); 

Annemarijn Batenburg (student-lid Jeugdrecht); Thomas de Bruijn (student-lid Criminologie); Karlijn 

Burger (student-lid Notarieel Recht); Joris Hermeling (docent-lid Notarieel Recht); Roberto van den 

Heuvel (docent-lid Fiscaal Recht); Erik Koppe (docent-lid master RGL); Adriaan Milders (student-lid 

Fiscaal Recht); Gelijn Molier (docent-lid master RGL); Hanneke Palmen (docent-lid Criminologie); 

Jeanette Satink (docent-lid Jeugdrecht); Joost Vedder (student-lid Jeugdrecht); Kartica van der Zon 

(docent-lid Jeugdrecht). 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering wordt geopend om 15:28 uur. De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Verslag OLC 20 september 2007 

3. Mededelingen en stand van zaken: 

a. Werkwijze OLC – nieuwe leden 

b. OLC-training 

c. Routing opleidingsjaarverslagen 

4. Werkwijze: 

a. Jaarwerkplan 2017-2018 

b. Opstart sociale media t.b.v. zichtbaarheid OLC 

5. Wet versterking bestuurskracht OLC: huishoudelijk reglement 

6. Evaluatie curriculumherziening Ba-opleidingen en vervolg 

7. Terugkoppeling kleine OLC’s: vakevaluaties 2
de

 semester 2016-2017 en NSE 

8. Rondvraag 

 

Alvorens de vergadering echt te beginnen, wordt een voorstelrondje gedaan. Er is een groot aantal 

student-leden Criminologie aanwezig; de opleiding heeft hiertoe besloten om in de Kleine OLC meer 

in gesprek te raken met studenten, mede in verband met de uitkomsten van de visitatie. Alle 

afstudeerrichtingen van Criminologie zijn op deze manier goed vertegenwoordigd. Voor de 

Gezamenlijke OLC zal een wisselsysteem komen, waarbij telkens twee of drie studenten aanwezig 

zullen zijn. 
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2. Verslag OLC 20 september 2017 

Het verslag wordt vastgesteld. In het overzicht van de vergaderdata van dit collegejaar dat met de 

agenda ter beschikking is gesteld, is een verkeerde datum geslopen: 14 april moet 4 april zijn. 

 

3. Mededelingen en stand van zaken 

 

Werkwijze OLC 

Gerda Korevaar vertelt dat de OLC’s, op de student voor de bachelor Fiscaal Recht na, compleet zijn. 

Noteer de vergaderingen van de Gezamenlijke OLC goed in je agenda. Het is een behoorlijk groot 

aantal vergaderingen. De aanwezigheid is heel belangrijk, temeer nu de OLC over instemmingsrecht 

beschikt over een aantal zaken. Met name de vergaderingen in februari en april – waarin de OER en de 

roosters centraal staan – zijn zeer belangrijk. Probeer er dus bij te zijn en meld je anders netjes af. 

Verplichte colleges gaan natuurlijk wel voor. In het huishoudelijk reglement is tevens een 

gedragsregel opgenomen over de aanwezigheid. De docent-leden van Jeugdrecht kunnen er in verband 

met andere verplichtingen op woensdagmiddag nooit bij zijn; hiervoor proberen we tot een oplossing 

te komen. 

Bas Knapp vult aan dat student-leden aan het eind van het jaar aanspraak maken op een vergoeding. 

Voor de hoogte van die vergoeding wordt gekeken naar de aanwezigheid en de participatie van de 

student-leden. 

 

OLC-training 

Een aantal student-leden is al op training geweest bij Aurora de Leeuw, de rest volgt spoedig. Student- 

en docent-leden kunnen in geval van vragen of klachten altijd contact met haar opnemen via 

OLCtrainer@law.leidenuniv.nl. 

Bas Knapp is voornemens eind november/begin december een bijeenkomst met borrel te organiseren 

voor alle student-leden van de OLC en de FR zodat zij elkaar goed weten te vinden.   

 

Routing opleidingsjaarverslagen 

Gerda Korevaar vertelt dat er jaarlijks vijf of zes bijeenkomsten met de Gezamenlijke OLC zijn en 

drie of vier met de Kleine OLC. In de Kleine OLC’s worden de vakevaluaties en de 

opleidingsjaarverslagen (eind januari 2018) besproken; deze zijn van groot belang voor de individuele 

opleidingen. De Kleine OLC’s worden voorgezeten door de opleidingsdirecteuren. De 

opleidingsjaarverslagen bestaan uit een aantal pagina’s met o.a. de voornemes van vorig studiejaar en 

in hoeverre deze behaald zijn, rendementscijfers, beleidsplannen, etc. Voor nu staat de visitatie van 

alle juridische opleidingen (Criminologie dus niet) op stapel, die van 22 t/m 24 november plaatsvindt. 

De uitkomsten hiervan zullen tijdens de volgende vergadering een belangrijk agendapunt zijn.  

 

4. Werkwijze 

 

Jaarwerkplan 2017-2018 

Vanwege de versterking van de OLC zijn we voortaan verplicht om een jaarverslag te maken. 

Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van de verslagen van dat jaar. Het jaarverslag is bedoeld voor 

het Faculteitsbestuur. Aangezien Peter van Es de vergaderingen doorgaans bijwoont zijn er al korte 

lijntjes met het Faculteitsbestuur, maar met de nieuwe Wet Versterking Bestuurskracht moet het 

officiëler. Voor het maken van het jaarverslag zal een werkgroep worden samengesteld. 

Bo Pouw, Jurian Lock, Vincent Peeters, Florian van Hout, Daniël Zielstra en Demi van Leeuwen 

worden student-leden van de werkgroep; Kelly Pitcher neemt plaats in de werkgroep als docent-lid. 

Gerda Korevaar zal een eerste bijeenkomst organiseren om te bedenken hoe we e.e.a. aanpakken.  

 

Opstart sociale media t.b.v. zichtbaarheid OLC 

Momenteel is er een Facebookpagina voor de OLC met ongeveer 400 likes. Facebook is een 

belangrijk medium voor de communicatie met studenten. Een samen te stellen werkgroep zou hiermee 

intensiever aan de slag moeten gaan. 

mailto:OLCtrainer@law.leidenuniv.nl
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Momenteel beheren Bas Knapp en Jochem Koers de Facebookpagina;  Ingrid van Woudenberg, Dion 

van der Made, Tessa Huizing, Florian van Hout, Bo Pouw en Danique Westerbeek zullen deel 

uitmaken van de werkgroep. 

De rest van de OLC-leden wordt verzocht om, als zij iets moeten aanleveren t.b.v. social media, dat 

spoedig te doen. Dit jaar zullen wederom foto’s van de Kleine OLC’s worden gepubliceerd. Doel van 

de Facebookpagina is het terugkoppelen naar studenten en voorlichten wie deel uitmaakt van de OLC, 

hoe het werkt, etc. Het is ook een goed idee om jezelf aan het begin van een hoorcollege voor te 

stellen zodat studenten je weten te vinden. 

Gerda Korevaar attendeert de OLC-leden op de Blackboardomgeving voor de vakevaluaties. Zij 

verzoekt hun daar voor de volgende vergadering eens goed naar te kijken en de informatie te 

verspreiden onder medestudenten. Jantine Rozenboom vraagt of de link naar de Blackboardomgeving 

vermeld wordt in de mail over de evaluaties. Gerda Korevaar zal kijken of dit mogelijk is. Danique 

Westerbeek is van mening dat de resultaten er altijd behoorlijk laat op staan. Gerda Korevaar 

antwoordt dat op dit punt al veel verbeteringen zijn doorgevoerd en dat de tijdsduur voor een 

belangrijk deel voortkomt uit de reactie van docenten, die wel essentieel is. Bij een percentage onder 

15% worden de resultaten niet gepubliceerd, omdat die dan niet representatief zijn. 

Vincent Peeters vraagt of het niet mogelijk is om de evaluaties per opleiding te plaatsen, bijvoorbeeld 

in de algemene masterpagina o.i.d. Gerda Korevaar zegt dat dit destijds besproken is in de OLC en dat 

ze dit in ieder geval drie jaar (dit is jaar twee) zo wil uitproberen. Laurens de Hoog vraagt of de 

resultaten uit voorgaande jaren ook ingezien kunnen worden. Wellicht is dat een idee om aan te 

kunnen tonen dat ook echt iets gedaan wordt met de evaluaties. 

 

5. Wet versterking bestuurskracht OLC 

Het huishoudelijk reglement wordt doorgelopen. 

Lotte Chevalier vindt artikel 4.2 onduidelijk geformuleerd. Moet niet duidelijk worden gemaakt dat de 

eerste voorzitter die van de Kleine OLC betreft? 

Aan artikel 10 is e.e.a. toegevoegd m.b.t. het quorum en de stemgerechtigheid. 

Ingrid van Woudenberg vraagt hoe dat werkt met de nieuwe ‘wisselconstructie’ bij Criminologie. Zij 

beschikken gezamenlijk over drie stemmen. 

Michael Klos zegt dat ‘schriftelijk’ op twee manieren gebruikt wordt; in de zin van ‘per e-mail/brief’ 

of ‘geheim’. Wellicht vraagt dat om een redactionele wijziging. 

Laurens de Hoog zegt dat deze nieuwe regels duidelijk gecommuniceerd moeten worden naar 

Jeugdrecht. Gerda Korevaar zal ze hiervan op de hoogte stellen. 

 

Daarnaast wordt beslist over een vice-voorzitter die bij de voorbereiding betrokken kan worden en zo 

nodig kan inspringen. Jantine Rozenboom wordt na stemming benoemd tot vice-voorzitter van de 

Gezamenlijke OLC. 

 

6. Evaluatie curriculumherziening 

Dit onderwerp komt tijdens een van de volgende vergaderingen aan bod. 

 

7. Terugkoppeling Kleine OLC’s: vakevaluaties 2
de

 semester 2016-2017 en NSE 

Ingrid Leijten verzoekt de OLC-leden kort te vertellen wat in de Kleine OLC’s is besproken. 

Bij Notarieel Recht zijn geen schokkende dingen gevonden. De scores waren in het algemeen positief, 

er vloeiden een aantal kleine actiepuntjes uit voort. 

Bij de master Rechtsgeleerdheid is lang gesproken over het verhogen van de responscijfers en het 

instellen van een panel voor vakken die structureel lager scoren. 

Bij de propedeuse Rechtsgeleerdheid bleek het Oriëntatievak International Business Law het grootste 

‘zorgenkindje’; Chris de Kruif wil daarover in gesprek. 

Bij de bachelor Rechtsgeleerdheid hebben ze de NSE uitgebreid besproken en het gehad over 

verbetering van de arbeidsmarktoriëntatie. Ideeën die in dat kader langskwamen waren bijvoorbeeld 

een Blackboardomgeving voor vacatures en kantoorbezoeken en een computerprogramma dat het 

keuzeaanbod weergeeft. 

Bij Criminologie was de vergadering met name introducerend. De vakevaluaties worden later 

besproken. 
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De vergadering van Fiscaal Recht heeft nog niet plaatsgevonden.  

 

8. Rondvraag 
- Jurian Lock zegt dat twee jaar geleden via de assessor reeds budget is vrijgemaakt voor 

panelgesprekken. Destijds heeft hij draaiboeken hiervoor gemaakt, die hij kan doorsturen. Volgens 

Gerda Korevaar zullen de panelgesprekken in december of januari met het Faculteitsbestuur besproken 

worden. Plan is om daarbij ook studieverenigingen te betrekken.  

- Gerda Korevaar heeft nog een huishoudelijke mededeling: de agenda en bijlagen worden in hardcopy 

ter beschikking gesteld bij de Servicedesk. Haal deze netjes op. Mocht dit niet goed gedaan worden, 

dan worden de stukken voortaan alleen digitaal verzonden. 
- Bo Pouw vraagt hoe de bijeenkomsten van de Kleine OLC geprikt worden. Uitnodigingen hiervoor 

worden verzonden per mail. 


