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Verslag Onderwijsbestuur  9 februari 2017 

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

Timmer (in plaats van Maarten Kunst), Bas Knapp, Jochem Koers, Gerda Korevaar (verslag) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Verslag Onderwijsbestuur 15 december 2017 

Als punt van aandacht voor het FB wordt toegevoegd aan het agendapunt VVI-master: 

Aandacht voor mogelijke concurrentie tussen de nieuwe VVI-master en de vernieuwde CJ-

master. Inhoudelijk is er weliswaar geen overlap tussen beide masters, maar de masters 

zullen wel (voor een deel) in dezelfde vijver gaan vissen. 

 

3. Mededelingen en stand van zaken  

-  Harmonisatie onderwijslogistiek 

- Juridisch jaarcongres 

Geen opvallende punten.  

 

4. Studiesyteem propedeuse 

De opleidingsdirecteuren gaan akkoord met de concept-bestuurlijke reactie op enkele 

aspecten na die geadresseerd worden onder punt 2 en 3 van de bestuurlijke reactie. Deze 

zullen door Peter van Es worden aangepast. De aangepaste bestuurlijke reactie en het 

evaluatieonderzoek worden in de maand april besproken in de OLC ( 4 april) en de 

faculteitsraad (16 april). Na deze adviseringsronde kan de bestuurlijke reactie nog worden 

aangepast, mocht dat het geval zijn dan zal deze opnieuw worden besproken in de mei-

vergadering van het Onderwijsbestuur.  

 

5. Onderwijsvisie en opleidingsjaarverslagen (inclusief rapportage 23 maart – extra 

bijeenkomst) 

Naar aanleiding van bijlage 10 (bestuurlijke reactie kwaliteitsonderzoeken 

examencommissie): om het voedende karakter van het Onderwijsbestuur richting FB en 

WD’s adequaat te borgen,  wordt voorgesteld een extra Onderwijsbestuur in te lassen met 

het oog op de facultaire onderwijsagenda (deadline 1 april) en implementatie onderwijsvisie.  

De opleidingsdirecteuren stemmen in met het voorstel.  

Ook toekomstige aangelegenheid zullen met dezelfde alertheid worden benaderd. 

Extra bijeenkomst 23 maart 

Het facultair plan en de facultaire onderwijsagenda  worden besproken in de extra 

bijeenkomst van het Onderwijsbestuur (23 maart). De opmerkingen over aandeel 

Criminologie en andere zaken worden meegenomen en verwerkt (actie Peter van Es en 

Gerda Korevaar).  De definitieve versie van het facultair plan zal aan de orde in mei-

vergadering van het Onderwijsbestuur.  

Belangrijke data om te noteren: 

1 juni – definitieve versie opleidingsplannen (Ba en Ma Rechtsgeleerdheid, Criminologie en 

evt. Notarieel Recht). 

19 juni – onderwijsfestival: good practices brengen, informatie voor eigen innovaties, 

veranderingen halen. Gerda Korevaar zal de opleidingsdirecteuren hierover nog verder 

benaderen. Genoemd worden: participantensysteem Fiscaal Recht, scriptielab Jeugdrecht, 
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priv en prac Master Rechtsgeleerdheid. 

 

Voor wat betreft de concept versie van de facultaire onderwijsagenda wordt opgemerkt dat 

een duidelijke inleiding, kapstok gemist wordt. Dit zal worden aangepast in de versie die op 4 

april aan het FB wordt voorgelegd. Afgesproken wordt dat in de agenda van het OWB meer 

ruimte voor visie en perspectief zal worden ingeruimd.  

 

6. Onderwijsprogramma’s  

Kleine wijzigingen voor Criminologie worden via mail aan Sven Bontje (Onderwijsbeleid) 

doorgegeven. Voor wat betreft de balkenschema’s moeten nog de aanpassingen in de 

mastervaknamen Criminologie worden opgenomen. 

Voor het overige zijn de opleidingsdirecteuren akkoord. 

 

7. Aanbod keuzevakken 

Geen opmerkingen 

 

8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

Actiepunten 

Verantw.  Actiepunten 

GK/CdK MC-tentaminering – februari 2018  

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

2018) 

GK Voorbereiden practices op het gebied van toetsing samenwerken (tbv 

Jeugdrecht en OWB mei 2018)  

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

leveren van gegevens) (februari – april 218) 

 

 


