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Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Verslag Regulier Onderwijsbestuur 9 juli 2021 
 
Aanwezig: Ton Liefaard (vz), Sigrid van Wingerden, Dion Latten, Michiel Hanssen, Pauline Schuyt,  
Peter van Es, Esther Huiskers, Erik Reinders, Gerda Korevaar (verslag). 
Afwezig met bericht van verhindering: Armin Cuyvers, Janine Ubink, Matthias Haentjens. 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Verslag vergadering 4 juni 2021 
 
Het verslag wordt  vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en stand van zaken 
 
Regiegroep 
Aangegeven wordt dat de ‘unlock’ strategie ook invloed heeft op werkdruk van docenten. Daarnaast 
is de corona-situatie nog niet voorbij. Het blijft balanceren.  
Het streven is bovendien zo veel mogelijk fysiek tentamineren voor de grote bachelorvakken. Dat 
heeft een positieve invloed op de werkdruk van docenten en de kans op fraude is beter 
controleerbaar. 
De lijn van het College van Bestuur is om in te zetten op een derde kans voor tentamen doen. 
Studenten die corona hebben ten tijde van tentamens, wil men liever niet op de campus hebben. Dat 
brengt risico op besmetting met zich.  Een mogelijk derde kans geeft echter extra druk voor 
docenten. De opleidingsdirecteuren spreken zich uit om zo voorzichtig mogelijk met deze derde kans 
om te gaan. Dit betekent wel de mogelijkheid noemen, maar nog niet inplannen en het aantal 
studenten per tentamenkans afwachten. Het streven is studenten zo veel mogelijk aan de eerste en 
tweede kans deel te laten nemen en op basis daarvan na te gaan wat nodig is om de derde kans 
mogelijk te maken.  
Het afmelden voor colleges in verband met corona wordt digitaal gefacliteerd.  
 
Handreikingen en richtlijnen onderwijs 1ste semester, 2021-2022 
De handreiking is positief ontvangen.   
 
Herkansingen voldoendes 
De voorgelegde regeling herkansing voldoendes wordt met een jaar uitgesteld. De faculteit is in 
gesprek met het College van Bestuur over hoe hieraan voor de komende jaren uitvoering te geven. 
 
Faculteitsraad: Kwaliteitsafspraken en panelgesprekken 
De faculteitsraad heeft ingestemd met de (herijking) kwaliteitsafspraken 2022-2024. Aangegeven is 
onder meer dat het belangrijk is om ervaringen met flipped classroom te delen. 
Het verslag van de panelgesprekken is positief ontvangen. 
 
Voortgang bachelorscriptie 
Enkele opleidingsdirecteuren geven aan om goed te kijken naar Moot Court als ingangseis en 
mogelijk hierin te differentiëren, afhankelijk van de opleiding. De Assessor waarschuwt voor mogelijk 
uitstelgedrag van studenten als twee momenten aangeboden worden om aan de bachelorscriptie te 
beginnen. Aandacht wordt gevraagd voor de vorm van de bachelorscriptie: individueel of 
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groepsgewijs. De opleiding Criminologie heeft goede ervaringen met groepsgewijs. Samenwerking 
tussen studenten wordt versterkt en docenten kunnen meer gefocuste aandacht geven. 
Onderwijsjaargesprekken 
De onderwijsjaargesprekken zullen als bronmateriaal voor de midterm gebruikt worden. Tevens 
zullen de dit jaar ingezette gesprekken in het nieuwe studiejaar hun vervolg krijgen. 
 
Vergaderschema 
In het nieuwe studiejaar zullen de vergaderingen van het reguliere Onderwijsbestuur waarschijnlijk 
op de woensdagen gaan plaatsvinden. Daarmee kunnen de uitkomsten van de vergadering ook 
strategisch ingezet worden ten behoeve van het daarop volgende Onderwijsberaad. Er zal een 
hybride mogelijkheid zijn voor hen die niet aanwezig kunnen zijn. Ook de vergaderingen corona-
Onderwijsbestuur zullen met regelmaat hun doorgang vinden, in ieder geval tot en met december 
2021. 
 
4. Midterm juridische opleidingen 
Enkele opleidingsdirecteuren hebben bezwaar tegen de opzet van de midterm. Voor de kleine 
opleidingen vinden zij dit op deze manier geen toegevoegde waarde hebben. Beter is om de kleine 
opleidingen te mengen met de grotere opleidingen en voor de dialoogsessies een indeling te hebben 
op fase van de opleidingen, dus propedeuse, ba2/ba3 en master. Afgesproken wordt dat dit voorstel 
nader uitgewerkt wordt en dat Gerda Korevaar en Olivier Fajgenblat hierover nader contact hebben 
met de opleidingsdirecteuren van Fiscaal Recht, Notarieel Recht en Jeugdrecht. 
Gewezen wordt op inspiratie en enthousiasme en dat de uitvoering van de midterm in dat opzicht 
voedend zou moeten zijn.  
Voor wat betreft de samenstelling van de reviewcommissie wordt instemmend gereageerd op de 
namen van de zusterfaculteiten (Bald de Vries (UU) en Harriët Schelhaas (EUR). De Assessor geeft 
aan dat het heel belangrijk is ook een master-student uit de eigen gemeenschap zitting te laten 
nemen. Juist daarmee wordt een krachtig signaal afgegeven met betrekking tot de inbreng van 
studenten. Een lichte voorkeur bestaat voor Kristiaan van der Heijden (FSW) als academicus vanuit 
de Leidse universitaire gemeenschap.  
In de vergadering van september zal verder gesproken worden over de stand van zaken 
‘uitvoeringsplan midterm’. 
 
5. Digitaliseringsstrategie 
Gesproken wordt over kansen en bedreigingen met betrekking tot digitalisering. Als belangrijke 
punten worden aangegeven dat gemist wordt wat beoogd wordt met onderwijs en hoe daar 
vervolgens ICT&O op ingezet kan worden. Hoe gaan we vanuit de doelen om met de digitale 
middelen. Een didactisch concept ontbreekt. Wanneer zetten we digitaal onderwijs in, wat willen wij 
dat studenten leren? Blended onderwijs kan geen doel op zichzelf zijn. 
Als good practcice in de faculteit noemt Michiel Hanssen het onderwijs van Broekema. Dat is een 
goed voorbeeld van blended onderwijs, waar online en fysiek onderwijs elkaar afwisselen en waar 
via adequate feedback studenten van hun fouten kunnen leren.  
 
Ton Liefaard geeft aan dat het is belangrijk dat de universitaire digitaliseringsstrategie en goede 
verbinding maakt met het facultaire niveau. Belangrijk is dat er ruimte, tijd en ondersteuning voor 
docenten mogelijk wordt gemaakt om goed kwalitatief onderwijs te verzorgen waardoor er 
toegewerkt kan worden naar een ‘blended realiteit’.  LTC heeft daarvoor de potentie 
 
 
 
6. Rondvraag 
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• Aangegeven wordt dat Suzanne Deen als D&I officer werkzaam is op onze faculteit. Zij zal 
worden uitgenodigd voor de september of november vergadering van het Onderwijsbestuur. 

• De mogelijke implicaties van corona tijdens de zomerperiode worden goed in de gaten 
gehouden door faculteitsbestuur en regiegroep. 

 
De vergadering wordt gesloten. 


