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Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Verslag Onderwijsbestuur 17 mei 2019 
 
 
Aanwezig: Ton Liefaard (vz), Peter van Es, Esther Huiskers, Maarten Kunst, Jantine 
Rozenboom, Michiel Hanssen, Gerda Korevaar (verslag).  
Afwezig met bericht van verhindering: Chris de Kruif 
 
1.Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.Verslag Onderwijsbestuur 10 april jl. 
Het verslag wordt vastgesteld met een opmerking over uitkomsten beoordeling visitatie 
Criminologie en handvatten plagiaatcontrole.  
 
3.Mededelingen 
Voortgang harmonisatie  
Aandacht wordt gevraagd voor flexibilisering van leerwegen: er is een spanningsveld tussen 
het bereiken eindkwalificaties op opleidingsniveau en het kiezen van eigen leerroutes door 
studenten. Ook percepties op flexibiliteit kunnen verschillen, met als voorbeeld de inrichting 
van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid met negen afstudeerrichtingen. Studenten zien 
de afstudeerrichting als een opleiding en flexibilisering daarbinnen als mogelijkheid, terwijl 
vanuit de opleiding de masteropleiding als eenheid gezien wordt en differentiatie via de 
afstudeerrichtingen plaatsvindt. Verschillende vormen van werkgroepen (extensief – 
intensief) worden als goede vorm van flexibilisering gezien, zo geven Michiel Hanssen en 
Jantine Rozenboom aan.  
Ook wordt opgemerkt dat bepaalde groepen studenten een vaste volgorde in het curriculum 
belangrijk vinden, terwijl anderen juist meer hun eigen richting zelf willen bepalen. Gewezen 
wordt op het belang van studieplannen en dat studieadviseurs ook betrokken moeten 
worden in advisering met betrekking tot bepaalde aspecten van de harmonisering. Ton 
Liefaard geeft aan dat dit inderdaad gebeurt.  
Ten slotte wordt opgemerkt dat ook extracurriculaire activiteiten belangrijk zijn.  
Verwezen wordt ook naar de lezing van Ian Cook (onderwijsfestival) die een originele kijk 
heeft op onderwijs en toetsing.  
Voortgang Kwaliteitsafspraken 
Enkele onderwerpen worden belicht, waaronder het plan voor docent-ontwikkeling en op 
het gebied van monitoring de pilot panelgesprekken die door Michiel Hanssen en Jantine 
Rozenboom opgezet is. Rapportage over de uitkomsten en evaluatie van deze pilot volgt 
hierover volgt in augustus/september a.s. 
Maarten Kunst geeft aan behoefte te hebben om de kwaliteitsafspraken in zijn geheel nog 
eens goed te bekijken. Dat moment komt eraan, zo maakt Ton Liefaard duidelijk. In het 
nieuwe studiejaar zullen met het oog op de herijking van de kwaliteitsafspraken worden 
bepaalde keuzes heroverwogen en is er ook ruimte voor nieuwe onderdelen waaronder die 
van Criminologie. Er is met betrekking tot de opleidingen Criminologie bewust gekozen om 
de uitkomsten van de visitatie (april 2019) af te wachten.  
Voortgang Brightspace: 64 vakken hebben zich aangemeld voor de pilot. De voorbereiding 
op het nieuwe studiejaar is in volle gang. 
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Terugkoppeling PBO 
Het PBO is positief verlopen. Herinschrijvingsrendement Bacheloropleidingen blijft een issue 
dat nog nader onderzocht moet worden. Ook een punt van aandacht vormt ervaren 
werkdruk onder docenten. Verder heeft Ton Liefaard aangegeven de bestuursafspraken in 
de toekomst een meer kwalitatieve insteek te geven. 
 
4. Visitatie Rechtsgeleerdheid 2017-2018 
De brief aan de Raad van Decanen (24 september 2018) is onlangs met de Raad van Decanen 
besproken. In het najaar van 2019 zal hierover verder worden gesproken met alle vice-
decanen onderwijs juridische opleidingen.  
De brief geeft aanleiding tot kritische geluiden vanuit de opleidingsdirecteuren. De vraag rijst 
waarom deze waarnemingen niet gewoon besproken zijn tijdens de visitatiebezoeken. Het 
wordt ervaren als ‘mosterd na de maaltijd’.  
In het gesprek dat volgt komen een aantal belangrijke onderwerpen naar voren die wellicht 
toch ook bij verdere strategiebepaling in de gaten gehouden moeten worden, zoals het 
wetenschappelijk gehalte van de opleidingen, aan studenten die niet voldoende klaar 
zouden zijn voor de 21ste eeuw en daarmee niet voldoende interessant zijn voor werkgevers, 
de mate van ondernemerschap en aansluiting bij het bedrijfsleven, het civiel effect, de 
werkdruk van docenten en eigenaarschap in het onderwijs en de plaats die aan big data 
toegekend wordt in het onderwijs.  
 
5.Programmaevaluatie 
De programmaevaluatie wordt universiteitsbreed ingezet ten behoeve van monitoring van 
de kwaliteitsafspraken. Afname vindt plaats onder bachelor en master studenten, na 
afronding scripties. Het gebruik maken van een app ten behoeve van het afnemen van de 
vragenlijst wordt positief ontvangen.   
Sommige opleidingsdirecteuren reageren kritisch op de vragenlijst. Als punten van zorg 
worden de lengte van de vragenlijst genoemd, de relatie van deze vragenlijst met de NSE en 
andere enquêtes en vanuit dat oogpunt de waarschijnlijk geringe respons. Ook zijn niet alle 
items even eenduidig en zorgvuldig geformuleerd. Deze punten van aandacht zullen worden 
door gegeven aan de universitaire werkgroep programmaevaluatie.  
 
6.Stappenplan instroom Ba-1 (i.a.v. Bea Persoon) 
De opleidingsdirecteuren adviseren positief over de voorgenomen maatregelen.  
 
7. Rondvraag 
Maarten Kunst vraagt aandacht voor de OV-staking op 28 mei. Bea Persoon maakt duidelijk 
dat tentamens niet verplaatst gaan worden. Met het mogelijk verplaatsen van tentamens 
worden weer andere studenten gedupeerd die wel aan de tentamens willen deelnemen. De 
datum van staking is bovendien al geruime tijd bekend. Daarnaast is nog niet zeker of de 
staking door zal gaan. Mocht dat wel het geval zijn dan zal een en ander nogmaals helder en 
duidelijk naar studenten gecommuniceerd worden.  


