VERSLAG – Gezamenlijke Opleidingscommissies
Woensdag 16 mei 2018, 15:15 – 17:00 uur, KOG B041
Aanwezig: Jantine Rozenboom (voorzitter); Laura van Bochove; Thomas de Bruijn; Karlijn Burger;
Patricia Burghout; Vanessa de Castro Navarro; Lotte Chevalier; Faruk Gökçe; Lennaerd Hanuman
Sing; Simon Hellendall; Joris Hermeling; Roberto van den Heuvel; Florian van Hout; Jurian Lock;
Melinda van Os; Hanneke Palmen; Vincent Peeters; Kelly Pitcher; Anouk Ponjee; Bo Pouw; Thomas
van der Sanden; Bobby Thuis; Daniël Zielstra; Gerda Korevaar; Emma Faber (notulist).
In aanwezigheid van: Sven Bontje; Peter van Es; Bas Knapp; Jochem Koers
Afwezig: Jay Alberts; Nicole Alberts; Elise Baremans; Annemarijn Batenburg; Geerten Boogaard;
Evelien Fikke; Manouk Gerritsen; Simone Gorrissen; Laurens de Hoog; Tessa Huizing; Erik Koppe;
Demi van Leeuwen Tonko van Leeuwen; Dion van der Made; Adriaan Milders; Gelijn Molier;
Jeanette Satink; Joost Vedder; Hendrik Vrijburg; Danique Westerbeek; Ingrid van Woudenberg; Elina
van ’t Zand; Kartica van der Zon.
1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend om 15:22 uur.
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag OLC 4 april 2018
3. Mededelingen en stand van zaken:
 Harmonisatie en Onderwijslogistiek
 Onderwijsvisie
 Panelgesprekken
 Opvallende punten vergaderingen kleine OLC’s
4. OER 2018-2019
5. Evaluatie studieadvisering
6. Jaarverslag
7. Social media
8. Masterprogramma Law & Society
9. Rondvraag
2. Verslag OLC 4 april 2018
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Simon Hellendall vraagt of er al een
antwoord is op de mogelijkheid tot het geven van halve cijfers. Sven Bontje heeft dit inmiddels
uitgezocht: momenteel is het zo in de OER en de Regels & Richtlijnen geregeld dat alleen hele cijfers
kunnen worden gegeven. De enige uitzondering hierop is de scriptie, waarvoor halve cijfers kunnen
worden gegeven. De overwegingen hiervoor waren dat een becijfering van 1 t/m 10 al heel behoorlijk
is, vergeleken met andere landen waar slechts A t/m F kan worden gegeven. Daarnaast oogt het ook
niet zo mooi op een cijferlijst. Bovendien krijgen werkgevers al een hele waslijst met cijfers te zien.
Tot slot werkt het evengoed in het voordeel van de student.
Bo Pouw denkt dat met halve punten wel een middenweg kan worden gevonden en betoogt dat van
Privatissimum en Practicum vaak gezegd wordt dat je een aantal ‘miniscripties’ moet schrijven –
waarom dan niet, net als bij de echte scriptie, halve cijfers? De individuele stukken worden al in
decimalen becijferd. Volgens Laura van Bochove zouden ook veel docenten voor Privatissimum en
Practicum halve cijfers willen geven.
Sven Bontje denkt dat je je op een hellend vlak gaat begeven, waarmee de examencommissie het
waarschijnlijk niet eens zou zijn. Je kunt je immers afvragen waarom dan ook geen halve cijfers
worden gegeven voor Rechtsfilosofie of andere vakken met papers.
Jantine Rozenboom stelt voor het onderwerp voor de volgende vergadering op de agenda te plaatsen.
Iedereen moet dan bij de studenten van zijn/haar opleiding polsen hoe zij hiertegenover staan. Er moet
goed over nagedacht worden waar de grens moet worden getrokken. Na de volgende vergadering kan
een advies worden geschreven, gericht aan het faculteitsbestuur.
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3. Mededelingen en stand van zaken
Harmonisatie en Onderwijslogistiek
Gerda Korevaar vertelt dat er ten opzichte van vorige vergadering nog niet veel te melden valt.
Onderwijsvisie
Op 19 juni in de namiddag vindt het Onderwijsfestival plaats, waarvoor de OLC-leden van harte zijn
uitgenodigd. Berichtgeving hierover vindt op de facultaire website plaats. Het festival is bedoeld om
good practices te delen. Hiervoor zijn verschillende voorstellen gedaan. Het is nog niet zeker welke
tijdens het festival gedeeld zullen worden. Chris de Kruif zal in ieder geval een presentatie geven;
verder kan gedacht worden aan een presentatie van Maartje van der Woude met betrekking tot de
global classroom, het participantensysteem van Fiscaal Recht, het scriptielab van Jeugdrecht,
Privatissimum en Practicum en ANS (digitaal nakijken). ANS zal verder toegelicht worden tijdens de
volgende vergadering.
Panelgesprekken
Bas Knapp vertelt dat Grotius een draaiboek panelgesprekken heeft opgesteld in navolging van CoDe.
Plan is om het komend collegejaar een en ander langzaam op te bouwen. Grotius gaat hiertoe de
plannen aan verschillende vakcoördinatoren voorleggen.
Hanneke Palmen onderschrijft de meerwaarde van die panelgesprekken. Zo kan soms net iets
inhoudelijker en gerichter – mits de vragen anders zijn dan die van de reguliere vakevaluaties geëvalueerd worden en is er nog geen sprake van kleuring door het tentamen. Vanessa de Castro
Navarro coördineert dit voor CoDe: alle (laatste) werkgroepen van een vak worden langsgegaan
gedurende het laatste kwartier. Dat is inmiddels zo gewoonte geworden, dat vrijwel alle docenten hier
tijd voor vrijmaken. Er wordt bij Criminologie geen panel samengesteld. Bij Rechtsgeleerdheid gaat
het om zo veel werkgroepen dat dat wellicht wel verstandig zou zijn.
Opvallende punten vergaderingen kleine OLC’s
Bij de propedeuse zijn de responscijfers behoorlijk laag. Daniël Zielstra gaat eens goed kijken hoe er
onder het docentencorps omgegaan wordt met de vakevaluaties; sommige docenten brengen het
uitgebreid onder de aandacht tijdens het onderwijs en via Blackboard, maar andere doen er juist
weinig tot niets aan.
Bij de Kleine OLC Notarieel Recht was een punt aan de orde dat wellicht van belang was voor de
gehele faculteit, maar degene die daar mee kwam is niet aanwezig. Wellicht kan het de volgende keer
besproken worden.
In de Kleine OLC Fiscaal Recht kwam digitale toetsing aan de orde. Volgens Jurian Lock maken ze
aan de faculteit in Den Haag veel meer gebruik van de mogelijkheden die het programma Ephorus te
bieden heeft; daar zou aan onze faculteit veel meer uit gehaald kunnen worden.
De master Rechtsgeleerdheid heeft het uitgebreid gehad over ILS, waarover voor vrijwel alle
afstudeerrichtingen veel opmerkingen waren. De overige vakken waren veelal positief geëvalueerd.
Voor sommige vakken lijkt het verwachtingsmanagement een aandachtspunt; duidelijker kan worden
gemaakt dat van studenten meer zelfstandigheid wordt verwacht.
Criminologie heeft over twee weken weer een bijeenkomst. Iedere bijeenkomst staat in het teken van
een bepaald thema; vorige keer was dat arbeidsmarktparticipatie, dit keer wordt het diversiteit.
4. OER 2018-2019
Sven Bontje vertelt dat de OER nu voorliggen ter instemming; de vorige keer was dit ter consultatie en
waren er niet veel opmerkingen. De enige wijziging ten opzichte van de vorige vergadering is de
eindkwalificaties van Criminologie, gedaan op verzoek van de opleidingsdirecteur. De tekst is in feite
hetzelfde, maar de volgorde is gewijzigd met het oog op aansluiting op de master Comparative
Criminal Justice.
De data moeten in bijlagen 2C en 2E nog veranderd worden naar 2018/2019. Verder zijn er geen
opmerkingen. De OLC stemt in met de OER.
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5. Evaluatie studieadvisering
Peter van Es vertelt dat deze kwestie binnen de universiteitsraad speelde. Het Iclon heeft de opdracht
gekregen om een rapport op te stellen over de kwaliteit van studieadviseurs. Binnen onze faculteit
speelde een parallel proces: binnen de faculteitsraad was het functioneren van de studieadviseurs ook
onderwerp van gesprek vanwege de lange wachttijden. De studieadviseurs hebben hiervoor een
genoeg doende verklaring gegeven waarmee de faculteitsraad tevreden was.
Vanuit de universiteitsraad is aan de faculteiten gevraagd om een en ander te peilen. In de bijlage zijn
twee vragen geformuleerd waarop Peter van Es graag een reactie verneemt, zodat hij weer terug kan
rapporteren.
Daniël Zielstra heeft alleen maar positieve verhalen gehoord tot nu toe. De spreekuren vlak nadat het
voorlopig BSA was uitgebracht, waren heel toegankelijk en functioneerden goed en snel. Jantine
Rozenboom heeft weleens klachten gehoord over het studieadvies wanneer mensen willen overstappen
van afstudeerrichting. Studieadviseurs kunnen hierbij tegenstrijdige adviezen geven. Ook is het niet
altijd even inzichtelijk wat de aanvullende eisen zijn bij een bepaalde opleiding om je civiel effect te
behalen of om toegelaten te kunnen worden tot een bepaalde master. Internationale studenten weten
ook niet altijd even goed waar ze terechtkunnen met bepaalde vragen. Vanaf volgend jaar zal bij elk
LLP-groep een korte introductie over de studieadviseurs worden gegeven, zodat eerstejaars beter hun
weg kunnen vinden binnen de faculteit.
De OLC stemt in met het plan het onderwerp studieadvies tweejaarlijks terug te laten keren.
6. Jaarverslag
Volgens Jurian Lock verloopt het maken van het jaarverslag voorspoedig. De conceptversie komt eind
juni, zodat iedereen die dan alvast kan inzien. In september zal het verslag vervolgens worden
afgerond.
7. Social media
Alle Kleine OLC’s staan inmiddels op Facebook. Er ligt een draaiboek klaar, zodat volgend jaar alles
sneller binnen is. Het is nog niet duidelijk wat er verder op Facebook gedeeld zal worden. De vraag is
of het nut heeft om een terugkoppeling te geven van wat besproken is tijdens de Kleine OLC. Wellicht
is het jaarverslag meer geschikt om te delen, maar er zou wel iedere keer een korte samenvatting van
de Kleine OLC gegeven kunnen worden.
Lotte Chevalier denkt dat buitenlandse studenten niet snel op de Facebookpagina terechtkomen. Het is
dus goed om je voor die groep ‘live’ te presenteren.
8. Masterprogramma Law & Society
Janine Ubink licht de plannen voor de nieuwe master kort toe. In eerste instantie zijn ze nog vooral
bezig met de doelmatigheid van de master, in een latere fase zal meer gefocust worden op het opzetten
van de vakken. Het wordt een heel andere master dan die momenteel binnen de faculteit worden
aangeboden. De focus zal liggen op het creëren van de T-shaped lawyer met een brede
interdisciplinaire kennis, door middel van case studies, global focus, etc. De master is gesitueerd
binnen de rechtenfaculteit, maar zal binnen een groter samenwerkingsverband met de Faculteit
Governance and Global Affairs in Den Haag en University College worden georganiseerd. De naam is
inmiddels aangepast naar Law and Governance: Government and Global Development. Er zal plek
zijn voor maximaal 50 studenten; bij meer aanmeldingen moet selectie plaatsvinden.
Binnen Leiden zou alleen de Criminal Justice-master enige overlap kunnen bieden, maar die is niet
groot. Gemene deler is dat de masters een socio-juridische benadering hanteren, maar inhoudelijk zijn
ze heel verschillend.
Karlijn Burger vraagt zich af welke titel studenten krijgen na het behalen van hun diploma. In eerste
instantie werd uitgegaan van MSc, maar er blijkt wellicht te kunnen worden gedifferentieerd op basis
van de vooropleiding. Dit moet worden uitgezocht.
Sommige studenten vragen zich af of het woordje ‘ Law’ aan het begin van de naam niet de (verkeerde)
indruk wekt dat de focus voornamelijk op het recht ligt. ‘Law and Governance’ is een gebruikelijke
term binnen de academische wereld. Bovendien wordt een aanzienlijke hoeveelheid juridische kennis
vereist. Hiervoor zullen e-modules worden afgenomen. Het Iclon zal hierbij assisteren. Deze emodules kunnen wellicht nog van pas komen voor breder gebruik.
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Daniël Zielstra vraagt of het op de een of andere manier mogelijk is om met de master civiel effect te
halen. Hiervoor zou echt nog een andere master behaald moeten worden. Toch kunnen afgestudeerden
wel juridische beroepen gaan doen, waarvoor begrip van het recht en de onderliggende processen en
gevolgen vereist zijn.
Vincent Peeters vraagt wat de reden is voor een scriptie van in totaal 15 ECTS inclusief een thesis
proposal. Dit biedt meer ruimte zodat eventueel kan worden samengewerkt met de arbeidsmarkt in de
vorm van een stage o.i.d. Bovendien kunnen studenten heel uiteenlopende vooropleidingen hebben,
waardoor iedereen bepaalde basis skills onder de knie kan krijgen.
Eventueel kan een koppeling gemaakt worden met de bachelor. De VU is bijvoorbeeld bezig met het
opzetten van een bachelor Law and Society. In Tilburg is een bachelor Bestuurskunde, waar de focus
ligt op het recht. Wellicht kan nog gecheckt worden of daar ook een aansluitende master op is.
Een groot deel van de aanwezige studenten is erg enthousiast.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Sluiten vergadering
De vergadering is om 16:58 uur afgelopen.
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