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Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Verslag Onderwijsbestuur 1 november 2019 
 
Aanwezig: Ton Liefaard (vz), Pauline Schuyt, Peter van Es, Esther Huiskers, Maarten Kunst, Dion 
Latten, Michiel Hanssen, Erik Reinders, Gerda Korevaar (verslag) 
Afwezig met bericht van verhindering: Armin Cuyvers 
 
1.Opening en vaststelling agenda 
Punt 6 ‘februari-instroom Master Forensische Criminologie wordt van de agenda gehaald.  
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 
 
2.Verslag Onderwijsbestuur 13 september  jl. 
De opmerking van Maarten Kunst over de verhuizing van de afstudeerrichting Criminologie en 
Veiligheidsbeleid wordt aangepast. Het verslag wordt daarna vastgesteld.    
 
3.Mededelingen en stand van zaken 
Voortgang Harmonisatie: voor wat betreft roostering wordt een pilot gedraaid met ‘my-timetable’.  
De voorlopige uitkomsten ervaren de faculteiten als positief. Het beleid ten aanzien van deelcijfers 
en de registratie ervan is in bespreking. Inschrijven voor tentamens varieert sterk per faculteit. De 
ene faculteit is servicegerichter dan de andere. In de praktijk blijkt het lastig bepaalde groepen 
studenten tot tijdige inschrijving te stimuleren. De vergelijking met het inchecken voor vluchten 
wordt aangehaald. Hoe komt het dat het daar wel lukt en een bepaalde groep studenten toch zo 
lastig te beïnvloeden is? Wellicht valt dit gedrag via de in ontwikkeling zijnde Studenten Portaal in 
positieve zin te reguleren. In het Onderwijsberaad van 29 oktober jl. is gesproken over de 
keuzevakkenruimte. De portefeuillehouders hielden per faculteit een presentatie. Ton Liefaard heeft 
in dat verband gewezen op het belang van 15 ec-keuzeruimte voor onze faculteit onder andere met 
het oog op civiel effect. (Ter informatie is de powerpresentatie ten behoeve van het 
Onderwijsberaad toegevoegd – zie 2019 12 06 OWB Bijlage 2). Vooralsnog is niet duidelijk hoe het 
beleid ten aanzien van deze keuzeruimte verder vorm gaat krijgen. Ton Liefaard is nog in gesprek met 
Hester Bijl hierover en zal hierover rapporteren in het Onderwijsbestuur van december a.s. (actie 
Ton Liefaard). 
Voor wat betreft besluitvorming lijkt de Stuurgroep van 11 november van belang waarin voorstellen 
omtrent roostering en studieresultaten worden besproken. Het is raadzaam om de agenda van de 
Stuurgroep in de gaten te houden, juist vanwege de besluitvorming die daar plaatsvindt op het 
gebied van harmonisatie. Met het oog op de agenda van het Onderwijsbestuur is het belangrijk dat 
nadere afstemming hierover plaatsvindt met de faculteitsdirecteur die deel uitmaakt van de 
Stuurgroep Harmonisatie (actie Erik Reinders). 
Herijking Kwaliteitsafspraken:  
Ton Liefaard en Gerda Korevaar houden de komende twee maanden een gespreksronde met de 
opleidingsdirecteuren, de coördinator HC-LAW, de studentgeleding van de faculteitsraad, student-
bestuursleden en docent-voorzitter faculteitsraad. Als uitgangspunt voor dat gesprek gelden de 
kwaliteitsafspraken zoals deze beschreven staan in de notitie kwaliteitsafspraken van december 2018 
(zie hiervoor bijlage 2 van het OWB december 2018). De gesprekken worden generiek ingestoken: de 
visie van betrokkenen op onderwijs staat centraal. In januari 2020 zullen de bevindingen ingebracht 
worden bij het faculteitsbestuur en vervolgens zullen er nog meer gesprekken volgen waarin verdere 
toespitsing op verdeling van de gelden over de onderwerpen in de thema’s aan de orde zal zijn. De 
verwachting is dat een en ander in april 2020 rond zal zijn (via afstemming met de verschillende 
gremia), met als doel de begrotingsgesprekken voor wat betreft de kwaliteitsafspraken helder in te 
steken. 
Monitoring Kwaliteitsafspraken: 
Maarten Kunst merkt op dat de opleidingsjaarverslagen een exercitie op zichzelf vormen, wellicht dat 
dit toch meer gestroomlijnd zou kunnen worden ingestoken. Hij heeft de indruk dat op veel 
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verschillende plekken vergelijkbare vragen worden gesteld (denk bijvoorbeeld aan de bestuurlijke 
hantering visitatie, onderwijsvisie etc.). Ton Liefaard heeft begrip voor zijn opmerkingen en geeft aan 
dat de faculteit voor deze cyclus een zo beperkt mogelijke investering van de opleidingsdirecteuren 
vraagt. Voor wat betreft de kwaliteitsafspraken wordt gerapporteerd via het onderwijsjaarverslag 
(voorheen facultaire onderwijsagenda). Wel wijst Ton Liefaard erop dat het voor het College van 
Bestuur belangrijk is om voor wat betreft de monitoring van faculteiten in control te zijn, dat bleek 
ook uit de ITK van februari jl.  
Werkgroep herinschrijvingsrendement: Maarten Kunst geeft aan dat de werkgroep goed van start is 
gegaan, mede dankzij het plan van aanpak dat door het secretariaat van de werkgroep is opgesteld. 
Er wordt een literatuursearch gedaan; nadere data-analyse met behulp van clusteranalyses wordt 
verricht voor wat betreft de cohorten 2005-2015; focusgesprekken met studenten, docenten en 
studie-adviseurs zullen worden gehouden; externe experts en zusterfaculteiten zullen worden 
bevraagd. Het doel is te rapporteren aan het faculteitsbestuur op 1 maart a.s. 
De opleidingsdirecteuren zijn met name benieuwd naar de nadere uitkomsten van de analyses: 
welke groepen studenten zijn te identificeren en hoe hangen eigenschappen van deze groepen 
samen met hun studievoortgang? 
 
4. Bestuurlijke hantering visitatie Criminologie  
Maarten Kunst licht toe welke speerpunten de opleidingen Criminologie gehanteerd hebben bij deze 
bestuurlijke hantering. Deze hebben betrekking op: (1) mate aan aansluiting tussen criminologische 
vakken en juridische vakken, (2) diepgang van de master Forensische Criminologie, (3) aandacht voor 
het Engels in het onderwijs en (4) ambitie van de afstudeerrichting van Criminologie om zich meer te 
richten op Den Haag en zich daar ook te vestigen. De verwachting is dat er meer evenwicht in 
studentenaantallen tussen de verschillende afstudeerrichtingen. Nu verschilt de omvang in 
studentenaantallen sterk.  
De planmatigheid in de te hanteren werkwijze  vindt veel waardering, wel is er de kanttekening van 
wellicht te grote planmatigheid en is het misschien aan te raden gefocust kiezen voor een of twee 
speerpunten, waardoor er meer actiegericht zaken in gang gezet kunnen worden. Maarten Kunst 
geeft aan dat dit juist voorkomen moet worden. De opleidingen willen voorkomen dat er te ad hoc 
gereageerd wordt op verschillende signalen, juist nu willen zij meer visiegestuurd bepaalde zaken in 
gang zetten.  
 
5.  Students as Partners – collegereeks duurzaamheid (in aanwezigheid van Aoife Flemming, 

Jiahui Plomp) 
De studentes worden gecomplimenteerd met hun inzet en opzet van de collegereeks. Ook de 
verbinding met Grotius wordt onderschreven. Daarnaast wordt de kwaliteit van de sprekers 
geprezen. Aoife Flemming en Jiahui Plomp melden dat er 80 inschrijvingen zijn. Zij blikken terug op 
de werkwijze die zij gevolgd hebben. Peter van Es beveelt aan om de mogelijkheid tot het omvormen 
van de reeks in een minor nader te onderzoeken. Erik Reinders vraagt aandacht voor de 
samenstelling van de groep studenten die de collegereeks volgt. Zijn er naast bachelor-studenten 
bijvoorbeeld ook master-studenten die de reeks volgen? Hoe wordt met het verschil in niveau tussen 
studenten omgegaan, is een andere vraag die implicaties heeft voor verdere uitwerking en 
implementatie in de komende jaren. Ton Liefaard raadt aan deze reeks goed te evalueren en de 
uitkomsten te gebruiken voor verdere ontwikkeling van de reeks. 
Nadere voorstellen over de verduurzaming van de collegereeks zullen de studentes gaan formuleren 
en in eerste instantie bespreken met Gerda Korevaar (voor 1 december a.s.). Vervolgens zal het 
voorstel ingebracht worden bij het faculteitsbestuur. Voor wat betreft het idee van de denktank 
zullen de studentes bovendien nog met een nader voorstel komen.  
 
6. Rondvraag 
SKO en innovatie: Pauline Schuyt geeft aan dat de insteek van het SKO-traject is dat niet alleen 
docenten die curriculumoverstijgend bezig zijn hiervoor in aanmerking komen. Het gaat juist ook om 
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die docenten die vakoverstijgende opvattingen en ideeën hebben vanuit de innovaties die zij in hun 
eigen vak doorvoeren.  
BOOM informatie-sessie: een groot aantal opleidingsdirecteuren is geïnteresseerd. FEZ zal gevraagd 
worden een dergelijke sessie voor de opleidingsdirecteuren te organiseren. Implicaties van deze 
informatie-sessie zullen dan vervolgens weer besproken worden in het Onderwijsbestuur (actie 
Gerda Korevaar). 
 
 
 
 
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 loopt 

     
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. 

In gang zetten 

     
4.Verduurzamen 
collegereeks 
Duurzaamheid 

Jiahui Plomp/Aoife 
Flemming ism Gerda 
Korevaar 

Voorstel 
formuleren tbv 
FB/OWB 

Winter 
2019/2020 

loopt 

     
5. BOOM-
informatiesessie 
tbv OD’s 

FEZ/Faculteitsdirecteur 
ism Gerda Korevaar 

Informatiesessie 
plannen 

Januari 2020 loopt 

 


