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Verslag Onderwijsbestuur  15 december 2017 

Aanwezig: Peter van Es (voorzitter), Chris de Kruif, Esther Huiskers, Yannick van den Brink , Maarten 

Kunst, Bas Knapp, Jochem Koers, Gerda Korevaar (verslag) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Aangedrongen wordt op tijdige verzending van de stukken 

 

2. Verslag Onderwijsbestuur 10 november 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en stand van zaken  

-  Terugkoppeling visitatie: 

De visitatie is positief verlopen.  Het definitieve oordeel volgt wanneer alle faculteiten 

(Tilburg en Utrecht) zijn bezocht, maar duidelijk is al dat geen onvoldoendes zullen vallen. 

Complimenten gingen onder andere uit naar het gemotiveerde docententeam, voor de 

opbouwende lijn van bachelorscriptie, nieuwe ILS vakken, Privatissimum en Practicum naar 

de masterscriptie (Rechtsgeleerdheid) het participantensysteem bij Fiscaal Recht en het 

scriptielab bij Jeugdrecht. Aandachtspunten waren onder andere internationalisering, meer 

activerende onderwijsvormen bij Notarieel recht, omgaan met technologische 

ontwikkelingen en (Nederlandse en Engelse) taalvaardigheid. Het rapport wordt verwacht in 

april. 

- Opleidingsjaarverslagen 

De opleidingsdirecteuren worden gevraagd hun (concept-)opleidingsjaarverslag aan te 

leveren eind januari met het oog op de concept facultaire agenda die in februari op de 

agenda van het Onderwijsbestuur staat. 

 

4. Onderwijsprogramma en roostering 

- Het Bachelor onderwijsprogramma wordt vastgesteld. 

- De uitgangspunten roostering worden vastgesteld. 

- Voor het jaarschema van het rooster wordt vastgehouden aan de universitaire 

 jaarkalender.  

- Geconstateerd wordt dat knelpunten in het rooster met name optreden voor niet 

 nominaal lopende studenten, toch gauw zo’n 2/3 van het aantal studenten. 

 

5. Evaluatie curriculumherziening Bacheloropleidingen 

De rapportage zal in definitieve vorm worden voorgelegd aan het faculteitsbestuur 

(februari). Vastgesteld wordt dat de aanbevelingen in de rapportage niet vermengd moeten 

worden met voortschrijdende implementatie en uitvoering van beleid.  

 

6. Kwaliteitsonderzoeken examencommissie 

Peter van Es geeft aan een concept-bestuurlijke reactie te formuleren die in het 

faculteitsbestuur zal worden besproken. De opleidingsdirecteuren stemmen hiermee in. In 

de volgende vergadering van het Onderwijsbestuur wordt de bestuurlijke reactie besproken. 

 

7. Nieuwe opleiding VVI 

De opleidingsdirecteuren zijn positief over het voorliggende voorstel. Zij geven aan dat de 
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opleiding zal voorzien in een duidelijk maatschappelijke behoefte. In overweging wordt 

gegeven of de vestigingsplaats wellicht Den Haag zou kunnen zijn vanwege het politieke en 

bestuurlijke krachtenveld. Gesuggereerd wordt bovendien om de titel van de opleiding te 

heroverwegen en een titel met meer aantrekkingskracht voor studenten te formuleren.  

 

Een punt van aandacht ten slotte is het methoden en technieken gedeelte in de opleiding. 

Geadviseerd wordt om de doelen en onderwerpen van de betreffende cursus kritisch te 

bekijken.  

 

8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

Actiepunten 

Verantw.  Actiepunten 

GK/CdK MC-tentaminering – februari 2018  

MB/YB Lengte onderwijsperiode Masteropleidingen (OWB februari 2018). Yannick 

van den Brink levert voorbereidende notitie vwb Jeugdrecht (medio januari 

2018) 

GK/PvE Eerste concept facultair toetsbeleidsplan (was december 2017 wordt 

maart/april 2018) 

GK Voorbereiden practices op het gebied van toetsing samenwerken (tbv 

Jeugdrecht en OWB februari 2018)  

Opleidingsdirecteuren Aanlevering opleidingsjaarverslag 2016-2017 (uiterlijk 31 januari 2018) 

PvE/GK Follow-up vakevaluaties (panelgesprekken, betrouwbaarheid, bloksgewijs 

leveren van gegevens) (februari – april 218) 

 

 


