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Verslag Onderwijsbestuur  
Vrijdag 22 september 2017, 10.00-12.00 
 
Aanwezig: Peter van Es (voorzitter), Chris de Kruif, Mariëlle Bruning, Gerda Korevaar (verslag), Esther 
Huiskes (vervanger Jan Vleggeert), Maarten Kunst (vervanger van Jan de Keijser), Jeroen Leijen, Jochem 
Koers (student-lid), Claire Vegter (verslag). 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Verslag Onderwijsbestuur 26 juni jl. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
  - Kritische reflecties en visitatie 

Stukken worden in deze periode gezet, maar gaan nog niet naar de drukker. De KR’s bevatten slechts 
‘droge’ tekst. Tijdens de presentaties zullen er meer voorbeelden en grafieken worden gebruikt. De 
scriptielijsten worden nog even genoemd door Peter van Es gezien de grote hoeveelheden scripties.  
De samenstelling van de studenten en docentenpanels vindt plaats onder leiding van Hester Minnema in 
afstemming met de opleidingsdirecteuren. 
De voorbereidingen zijn gestart voor de heraccreditatie van Criminologie. De Kritische Reflectie voor 
deze opleiding moet gereed zijn voor de zomer van 2019. De site visit vindt plaats in het najaar van 2019. 
Maarten Kunst heeft hierover met Marjolein Boessenkool   (AZ) en Peter van Es overleg gehad.  

  - Implementatie toetsmatrijzen 
Bijna alle afdelingen hebben deelgenomen aan de ICLON  workshop gedaan. De meeste afdelingen zijn 
positief en zijn ermee aan de slag gegaan. Gerda Korevaar heeft een overleg gehad met Alex Geert 
Castermans (Privaatrecht) om voor dat instituut een verder implementatieplan op te stellen. Het plan is 
dat van de afdelingsschijven op de J-schijf waar alle toetsmatrijzen staan en een ontwikkelpagina op 
intranet (actie: afdeling Onderwijsbeleid). Ook de andere instituten zullen hiertoe uitgenodigd worden. 

 
  - Landelijke Juridische Onderwijsdag 

Deze onderwijsdag vindt plaats op 19 januari 2018 in Maastricht. Er wordt iemand gezocht die een 
presentatie zou kunnen houden, bijvoorbeeld over ANS (ingebracht door Jeroen Leijen) of over The 
Global Classroom van Maartje van der Woude (ingebracht door Chris de Kruif). Deze laatste zal Wilma 
Drijsen mailen met vragen, wat het thema is e.d.. Nadere acties worden afgestemd  met Gerda Korevaar 
voor de volgende vergadering van het Onderwijsbestuur (10 november). 

   
- Heidag Onderwijsbestuur (13 oktober) 

Deze bijeenkomst zal vooral gericht zijn op de voorbereidingen van de onderwijsvisitatie. 
Daarnaast is het implementatieplan met betrekking tot de universitaire onderwijsvisie ook een belangrijk 
onderwerp. Een eerste aanzet zal besproken worden in het Onderwijsbestuur van 10 november a.s.  
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4. Online strategie faculteit 
De concrete opdracht: vóór 20 oktober moet er worden bepaald wat de visie en ambitie is van de 
faculteit betreffende online onderwijs. Er wordt nu samengewerkt met Coursera, maar er kan ook 
worden samengewerkt met Edx. Volgens Jeroen Leijen zijn er twee onderwerpen: implementatie online 
learning en het maken van learning online content. Het Centre for Innovation heeft het momenteel erg 
druk, dus een afgeleide vraag is: waar wordt deze strategie ondergebracht? De strategie behelst niet 
alleen Moocs  en Spocs, maar ook kennisclips en micromasters.  
 
Helderheid in de definitie moet bepaald worden.  Volgens Chris de Kruif is online onderwijs 
ondersteunend en niet vervangend. Maarten Kunst noemt het gezamenlijke opzetten van cursussen als 
mogelijkheid. Daar is nog geen visie over geformuleerd. Mariëlle Bruning geeft aan dat in de Master 
Jeugdrecht gebruik is gemaakt van kennisclips als introductie voor studenten van buitenaf, samen met 
VNG. Jeroen Leijen noemt het bundelen van alle kennisclips binnen de faculteit als mogelijkheid. Chris de 
Kruif loopt langs haar coördinatoren om te inventariseren. Actie:  de opleidingsdirecteuren 
communiceren vóór 13 oktober naar Gerda Korevaar en Jeroen Leijen hun input.  
 

5. Vertrouwelijke informatie in onderwijs (zaak Maat) 
Het laten ondertekenen van een verklaring is geen oplossing voor het probleem, aldus Peter van Es. Het 
moet maatwerk betreffen. Iedereen is het eens over het feit dat de onderwijssetting een vrije 
uitwisseling moet  zijn van gedachten. Wellicht een onderwerp voor de LLP bijeenkomsten.  Actie: Gerda 
Korevaar neemt hierover contact op met Mignon de Lange. 
 

6. Implementatie onderwijsvisie 
- Stand van zaken: extra aandacht in onderwijsbestuur van 10 november 2017 
- Versterking masteropleidingen: wordt voor kennisgeving aangenomen  
 

7. Rondvraag 
Mariëlle Bruning: heel mooi lustrum gevierd. Yannick van den Brink, master coördinator 
Jeugdrecht, zal Mariëlle Bruning indien nodig vervangen tijdens de vergaderingen van het 
Onderwijsbestuur. 
 

 

Verantw.  Actiepunten 

GK/CdK Teaching lab mc-tentaminering (Najaar 2015): laten overlopen in mc-tentaminering 
(oktober/november 2017) 

MB/YB Lengte onderwijsperiodes Masteropleidingen voorbereidende notitie (OWB 10 
november 2017) 

GK/PvE Eerste concept facultair toetsbeleidsplan (OWB december 2017) 

GK Zichtbaarheid vakevaluaties vervolg (OWB 10 november 2017) 

MB Uitwisselen van best practices over toetsen van samenwerken (OWB 
juni/september) 

GK/JL Notitie online learning strategie faculteit (OWB 10 november 2017)  
Voor 13 oktober mailen input door OD’s aan Jeroen Leijen en Gerda Korevaar 

Iedereen Heimiddag voorbereiden, focus op visitatie (13 oktober 2017) 

GK/CdK/JL Bijdrage Juridische Onderwijsdage (10 november 2017) 

  

 


