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Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Verslag Onderwijsbestuur 13 september 2019 
 
Aanwezig: Ton Liefaard (vz), Armin Cuyvers, Pauline Schuyt, Esther Huiskers, Maarten Kunst, Dion 
Latten, Gerda Korevaar (verslag) 
Afwezig met bericht van verhindering: Peter van Es, Michiel Hanssen 
 
1.Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
De nieuwe opleidingsdirecteuren, Pauline Schuyt (propedeuse juridische opleidingen en Bachelor 
Rechtsgeleerdheid) en Armin Cuyvers (Master Rechtsgeleerdheid) worden welkom geheten. Dat 
geldt ook voor Dion Latten, de nieuwe assessor. Er volgt een voorstelrondje. 
 
2.Verslag Onderwijsbestuur 28 juni jl. 
Naar aanleiding van het verslag wijst Esther Huiskers op de kwestie rond auteursrechtelijke kosten 
van digitale readers. Ton Liefaard geeft aan dat bewustwording van deze problematiek onder 
medewerkers belangrijk is. Het is ieders verantwoordelijkheid om hiermee adequaat om te gaan. Erik 
Reinders (onderwijsmanager) is het aanspreekpunt voor wat betreft signalering en verder doorzetten 
van mogelijke acties. 
 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
3.Mededelingen en stand van zaken 
Harmonisatie onderwijslogistiek: opgemerkt wordt dat dagindeling en e-studiegids qua vormgeving 
en presentatie voor alle faculteiten zijn geharmoniseerd. De jaarindeling is nu onderwerp van 
verdere harmonisatie. Beleidsmatig wordt hier om input van faculteiten gevraagd via het Ambtelijk 
Onderwijsberaad en het Onderwijsberaad. Gewezen wordt ook op de denktank flexibilisering 
waaraan Peter van Es deelneemt. Deze denktank zal ook de nodige input geven voor differentiatie in 
het onderwijs. Timing van het advies en activiteiten van de betreffende werkgroep worden op elkaar 
afgestemd. Pauline Schuyt is voorzitter van de Adviesraad Harmonisatie. Zij zal nog afwegen of door 
haar functie van opleidingsdirecteur, er mogelijk tegenstrijdige belangen spelen waardoor zij niet 
langer dit voorzitterschap voor haar rekening kan nemen.  
Kwaliteitsafspraken: de financiële onderbouwing van de Kwaliteitsafspraken is een complex geheel, 
die deels in het verlengde ligt van voorgaande afspraken rond financiering van belangrijke 
onderdelen van de kwaliteitsafspraken (voor wat betreft onze faculteit – intensivering van het 
onderwijs door bestendiging uitbreiding contacttijd Ba-1 en onderwijsdifferentiatie (bestendiging 
begeleidingstijd scripties, HC-LAW). Met de herijking van de kwaliteitsafspraken, die betrekking heeft 
op de kalenderjaren ’21, ’22, ’23 en ’24, is het mogelijk binnen bepaalde grenzen, bestendiging van 
bepaalde gealloceerde middelen, met de extra beschikbaar komende gelden te bepalen hoe deze 
over de thema’s van de kwaliteitsafspraken verdeeld kunnen worden. Hierover gaat Ton Liefaard in 
gesprek met de opleidingsdirecteuren, student- en docentgeleding van de faculteitsraad, werkgroep 
kwaliteitsafspraken van de OLC en de coördinatoren van HC-LAW. De gesprekken zijn voorzien in de 
maanden november en december. Een gespreksnotitie is in voorbereiding en zal tijdig beschikbaar 
zijn (actie Gerda Korevaar). Ook zal in de gesprekken ruimte zijn om van gedachten te wisselen over 
het verder brengen van de facultaire visie op onderwijs.  
Monitoring kwaliteitsafspraken: hierbij spelen de opleidingsjaarverslagen, uitkomsten van de 
universitaire programma-evaluatie ten behoeve van de kwaliteitsafspraken die in de zomermaanden 
onder Ba- en Ma-afgestudeerden is afgenomen, en de universiteitsbreed opgezette panelgesprekken 
voor studenten over de kwaliteit van het onderwijs een belangrijke rol van betekenis. Vanuit dat 
oogpunt is de cyclus van de opleidingsjaarverslagen vervroegd (voorheen deadline 1 april) en worden 
de faculteiten gevraagd voor 1 januari 2020 te rapporteren aan het CvB. Ton Liefaard geeft aan dat 
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voor deze cyclus een afgeslankte versie geldt (hierover zijn universitaire afspraken gemaakt en dit is 
ook besproken met het onderwijsbestuur voor de zomer van 2019). Vanuit Onderwijsbeleid (Gerda 
Korevaar) zal een en ander zo goed mogelijk ondersteund worden, zodat de inspanning voor de 
Opleidingsdirecteuren en kleine OLC’s voor deze ronde beperkt blijft. 
Verslag Onderwijsjaargesprek: Naar aanleiding hiervan merkt Esther Huiskers op dat het misschien 
een idee zou zijn om Hester Bijl een keer uit te nodigen bij de vergadering van het Onderwijsbestuur. 
Ton Liefaard reageert hier positief op.  
Docentontwikkeling: in het kader van kwaliteitsafspraken is een notitie docentontwikkeling in 
voorbereiding (door Erik Reinders en Gerda Korevaar). Verwacht wordt dat deze dit najaar gereed is. 
Naar aanleiding hiervan merkt Ton Liefaard op dat hij een keer per zes weken een overleg met 
Hester Bijl heeft. De opleidingsdirecteuren worden uitgenodigd om hiervoor punten aan te dragen. 
Brightspace: de pilot loopt goed. De opleidingsdirecteuren zijn positief over de ondersteuning van 
deze pilot. Er wordt duidelijk gecommuniceerd.  
Visitatie LAW & Society: zeer goed verlopen. Grote waardering vanuit de visitatiecommissie voor de 
wijze waarop onderzoek en onderwijs verbonden zijn. De nieuwe masteropleiding start met ingang 
van 2020/2021. Voor een groot deel wordt deze in Den Haag verzorgd. Janine Ubink is de beoogd 
opleidingsdirecteur met ingang van studiejaar 2020/2021. Met haar zal afgestemd worden of zij in 
het huidige collegejaar de vergaderingen van het Onderwijsbestuur zou willen bijwonen (actie Gerda 
Korevaar). 
Students as Partners: Aoife Fleming en Jiahui Plomp hebben een collegereeks duurzaamheid opgezet 
die voor studenten toegankelijk is. Het faculteitsbestuur is positief over dit initiatief. Een punt van 
verdere bespreking is nog hoe de collegereeks te verduurzamen binnen de faculteit. 
Verplichte matching: binnenkort vindt vanuit dit project (ondersteund door SAZ en M&C) verdere 
informatie over de voor faculteiten te volgen werkwijze plaats. Ton Liefaard, Annet van der Helm, 
Erik Reinders en Gerda Korevaar zullen hierbij aanwezig zijn. Hierop zal vervolgens teruggekomen 
worden in een van de volgende vergaderingen van het Onderwijsbestuur. 
Midterm (najaar 2020/voorjaar 2021): Ton Liefaard geeft aan dat het mede naar aanleiding van de 
ervaringen tijdens de onderzoeksmidterm een idee zou kunnen zijn om de midterm voor het 
onderwijs wat anders vorm te geven. Meer in gesprek over visie en innovatie, zonder daarbij de 
noodzakelijke vereisten voor zo’n midterm uit het oog te verliezen. De opleidingsdirecteuren geven 
aan dat er in dat verband goed nagedacht zou moeten worden over werklast in de voorbereiding en 
hoe je met de uitkomsten van de midterm nog meer zou kunnen doen. Hester Bijl merkte hierover 
op in het onderwijsjaargesprek dat de paper trail van belang blijft. Dit onderwerp zal in de loop van 
dit studiejaar nog vaker op de agenda van het Onderwijsbestuur terugkomen. 
Keuzevakken-aanbod: Ton Liefaard geeft aan dat het aanbod en de keuzes voor en kosten van 
keuzevakken (LUC, Honours, reguliere keuzevakken) beter inzichtelijk gemaakt zou moeten worden 
en dat er op basis daarvan een duidelijker beleid geformuleerd zou moeten worden. De eerste stap 
in die richting is het instellen van een werkgroep. De opleidingsdirecteuren onderschrijven deze 
denkrichting. Pauline Schuyt geeft aan dat het van belang is een helder geformuleerde opdracht aan 
de werkgroep te geven. Ton Liefaard komt hierop nog terug in een van de volgende vergaderingen 
van het Onderwijsbestuur. 
 
4. Werkgroep herinschrijvingsrendement 
Deze werkgroep zal worden voorgezeten door Maarten Kunst. Het secretariaat wordt gevoerd door 
de afdeling Onderwijsbeleid (Gerda Korevaar, Veerle Smeets). Naast een vertegenwoordiging van 
docenten nemen ook Birgit Wildenburg (studieadviseur), Hanneke Wegman (SAZ) en Dion Latten 
(assessor) deel aan de werkgroep. De deelname van Hanneke Wegman komt voort vanuit het 
gegeven dat zij accounthouder is voor onze faculteit en door gesprekken die met het oog op de 
betreffende bestuursafspraak in een eerder stadium gevoerd zijn met Hester Bijl. Aangegeven wordt 
dat Hanneke Wegman ook van betekenis kan zijn voor de bijdrage van de universitaire afdeling 
Informatiemanagement ten behoeve van het analyseren van de data. Armin Cuyvers attendeert op 
de relatie met studievoortgang in de master, wellicht zouden daarover aan de hand van nader vast te 
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stellen profielen voorspellingen gedaan kunnen worden. Pauline Schuyt wijst op de hoge uitval in de 
propedeuse (februari) en de groep die vervolgens in het nieuwe studiejaar weer start, de betekenis 
van de selecterende functie in de propedeuse en mogelijke verbanden tussen aantal behaalde 
studiepunten in de propedeuse en de studievoortgang in Ba-2 en Ba-3. Ton Liefaard benadrukt het 
belang van studentenperspectief, studentenwelzijn, in relatie tot mogelijke voorstellen tot 
verbetering van de herinschrijvingsrendementen.  
 
 
6. Rondvraag 
Maarten Kunst wijst op het belang van Den Haag en hoe we hier strategisch mee om zouden moeten 
gaan. Voor wat betreft de master afstudeerrichting Criminologie en Veiligheidsbeleid en de 
verhuizing naar Den Haag attendeert hij Ton Liefaard op het goed vinger aan de pols houden. Vanuit 
de opleiding Criminologie is Paul Nieuwbeerta hierbij betrokken. 
Armin Cuyvers geeft aan graag over berekeningen te beschikken die betrekking hebben op kosten 
per master-student. (Actie: Gerda Korevaar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


