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Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Verslag Onderwijsbestuur 6 december 2019 
 
Aanwezig: Ton Liefaard (vz), Pauline Schuyt, Armin Cuyvers, Esther Huiskers, Maarten Kunst, Dion 
Latten, Michiel Hanssen (tot 11:00u), Erik Reinders, Gerda Korevaar (verslag). 
Afwezig met bericht van verhindering: Peter van Es 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Verslag Onderwijsbestuur 1 november  jl. 
Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag merkt Pauline Schuyt op dat het SKO-
traject ook kan dienen om de onderwijsprestaties van medewerkers extra luister bij te zetten. 
Met betrekking tot de collegereeks duurzaamheid wordt opgemerkt dat gewaakt moet worden voor 
beperking van het thema global challenges tot alleen duurzaamheid. Wellicht is er een 
volgtijdelijkheid van onderwerpen te bedenken onder de noemer global challenges.  
 
3. Mededelingen en stand van zaken 
Voortgang Harmonisatie:  de meeste projecten die nu lopen verkeren nog in een verkennende fase. 
Positionering keuzeruimte zal de komende periode verder uitgewerkt worden. 
Voortgang Brigthspace: loopt naar wens. Aandacht wordt gevraagd voor het stroomlijnen van 
surveys en goede facultaire monitoring. Erik Reinders neemt dit signaal mee richting universitaire 
projectgroep.   
Werkgroep Herinschrijvingsrendement: voortgang werkgroep loopt op schema. 
Werkgroep Keuzevakken: Pauline Schuyt is gevraagd voorzitter te worden van deze facultaire 
werkgroep. Daarnaast zullen Kees Goudswaard, Sven Bontje, Klaas Boonen (HC-Law) en een 
medewerker van BIO deel gaan uitmaken van de werkgroep. Doel is om te komen tot een adequaat 
aanbod van keuzevakken, waarbij inhoud en financiën meer in evenwicht komen. Ook de werkdruk 
van docenten zal hierin meegenomen worden. De opdracht aan de werkgroep is nog in concept. 
Zodra deze gereed is, wordt deze kenbaar gemaakt aan het Onderwijsbestuur.   
Voortgang online scriptieformulier: het huidige systeem functioneert niet adequaat. Verder 
onderzoek naar vervanging van het huidige formulier heeft plaatsgevonden. Uitkomst is dat het 
formulier van Geesteswetenschappen een goed alternatief lijkt. Een pilot wordt gedraaid om de 
werking ervan te testen. Maarten Kunst laat weten dat de opleidingen Criminologie ook interesse 
hebben. Op dit moment werken deze opleiding nog niet met een online formulier. Armin Cuyvers 
wijst in dit verband op het belang van de derde beoordelaar en dat dit goed meegenomen moet 
worden in de pilot. Ook voor de range van becijfering voor de 2de beoordelaar vraagt hij aandacht. 
Actie: Erik Reinders geeft aan dit mee te nemen, hierop wordt teruggekomen bij de volgende 
mondelinge voortgangsrapportage in het Onderwijsbestuur. 
 
4. Facultair toetsbeleidsplan (i.a.v. Laura Buissink) 
Dit facultair toetsbeleid geeft op concrete wijze de stand van zaken weer op het gebied van 
toetsbeleid, de huidige manier van werken. In dat opzicht dient het ook als naslagdocument voor de 
opleidingsdirecteuren, examinatoren, docenten en ondersteunende medewerkers. 
Aangegeven wordt dat in de loop van het studiejaar het document nog aangevuld wordt met 
informatie over de facultaire visie op onderwijs en toetsing. Daarin zal onder meer aandacht gegeven 
worden aan digitaal toetsen, het gebruik van Ans; ook de bevindingen van de werkgroep 
herinschrijvingsrendement zullen hierin worden opgenomen evenals de plannen rondom de 
herinrichting van het Cleveringa Instituut in ieder geval voor zover die qua ondersteuning betrekking 
hebben op faciliteiten en bijzondere voorzieningen 
De opleidingsdirecteuren hebben veel waardering voor de concept-versie van het facultair 
toetsbeleidplan. Aangegeven wordt dat deze notitie de weergave van de huidige stand van zaken op 
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het gebied van toetsbeleid bevat. Een wat meer overkoepelende, facultaire visie ontbreekt 
inderdaad vooralsnog. Besloten wordt daarom om voor de aanduiding van de notitie ‘facultair 
toetsbeleid’ te hanteren.  
De opleidingsdirecteuren doen enkele voorstellen voor inhoudelijke wijzigingen en aanvullingen. 
Deze zullen worden verwerkt voordat de notitie aan de overige facultaire gremia gepresenteerd 
wordt. Het streven is om het facultair toetsbeleid eind januari te bespreken met de WD’s, de 
faculteitsraad en de gezamenlijke OLC. Daarna, begin februari, stelt het faculteitsbestuur het 
facultair toetsbeleid vast.  
 
5.  Onderwijsjaarverslag en opleidingsjaarverslagen 
Ton Liefaard dank de opleidingsdirecteuren voor hun inzet en het borgen van het tijdig beschikbaar 
komen van de opleidingsjaarverslagen. Pauline Schuyt geeft aan dat in het onderwijsjaarverslag de 
relatie met de onderwerpen (en voortgang daarin) van de opleidingsjaarverslagen wat duidelijker 
gelegd zou kunnen worden. Dan blijkt ook beter welke voortgang de faculteit het afgelopen studiejaar 
heeft gemaakt op een aantal belangrijke thema’s die gekoppeld zijn aan onderwijsvisie en 
kwaliteitsafspraken. Actie Gerda Korevaar: op dit punt wordt het onderwijsjaarverslag bijgesteld.  
Voor wat betreft de opleidingsjaarverslagen zullen nog een aantal aspecten geactualiseerd worden 
voordat deze in de faculteitsraad en met de WD’s besproken worden.  
 
6.  Plan van aanpak visitatie juridische opleidingen en criminologie 
Een paper trail blijft nodig, zo gaf Hester Bijl aan richting Ton Liefaard tijdens het 
onderwijsjaargesprek van afgelopen zomer. Het plan van aanpak wordt voor kennisgeving 
aangenomen. Afgesproken wordt dat waar dat nodig is, de beleidsmedewerkers de voortgang ervan 
tijdig onder de aandacht brengen bij de Opleidingsdirecteuren  
 
7. Herijkingsnotitie Kwaliteitsafspraken 
Ton Liefaard licht de systematiek rondom de financiering van de kwaliteitsafspraken nader toe. Ook 
het doel en relevantie van de herijking komt ter sprake. Voor de opleidingsdirecteuren zorgt de uitleg 
van Ton Liefaard voor verdere verheldering. De follow-up met betrekking tot de herijking zal worden 
besproken in het Onderwijsbestuur van maart en april. 
 
8.  Onderwijsvoorbereiding 2020-2021 
Esther Huiskers vraagt aandacht voor de programmering van enkele vakken bij Fiscaal Recht. 
Hierover zal Rob Hogeboom contact met haar opnemen. Voor wat betreft het minorenaanbod wordt 
gevraagd naar het aantal studenten en naar de hoofdopleiding van de studenten die van elders 
komen. Actie: Erik Reinders richting OIC – ICT&O. 
 
 
9. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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Actiepunten  

Onderwerp Wie Wat Wanneer  Status 
 

1.Overzicht kosten 
per master student 

Laura Buissink Informatie tbv 
OD Ma-Rgl 

november loopt 

     
2.Keuzevakken-
ruimte 

Ton Liefaard Informeren 
Onderwijsbestuur 
nav overleg met 
Hester Bijl 

6 december Afgehandeld 

     
3.Afstemming 
besluitvorming 
Stuurgroep 
Harmonisatie met in 
te brengen 
agendapunten OWB 

Erik Reinders Overleg met 
Mirjam 
Sombroek; 
procedure 
afspraken maken 

voor OWB 
6.12 a.s. 

Afgehandeld 

     
4.Verduurzamen 
collegereeks 
Duurzaamheid 

Jiahui Plomp/Aoife 
Flemming ism Gerda 
Korevaar 

Voorstel 
formuleren tbv 
FB/OWB 

Winter 
2019/2020 

Vervolg 
overleg 28.01 

     
5. BOOM-
informatiesessie tbv 
OD’s 
 

FEZ/Faculteitsdirecteur 
ism Gerda Korevaar 

Informatiesessie 
plannen 

Januari 2020 Vindt plaats 
op 31.01 

6. Werkgroep 
Keuzevakken 

Ton Liefaard Opdracht 
werkgroep 

Januari 2020 Loopt 
 
 
 

7. Onderwijsjaar 
verslag  

 Gerda Korevaar Relateren aan 
opl.jaarverslagen 

27 januari 
2020 

Loopt 

     
8. Minoraanbod Erik Reinders Detecteren 

hoofdopleiding 
deelnemende 
studenten 

Januari 2020 Loopt 

9. Online 
scriptieformulier 

Erik Reinders Voortgang: derde 
beoordelaar, 
range cijfers 

Januari 2020 Loopt 

 


