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Faculteit der Rechtsgeleerdheid  

Verslag Regulier Onderwijsbestuur 15 December 2021  

Tijd: 11:00 – 13:00 uur  

Via Microsoft Teams 

 

 

Aanwezig: Ton Liefaard (voorzitter), Peter van Es, Matthias Haentjens, Sigrid Wingerden, Armin 

Cuyvers, Kartica van der Zon, Bastiaan Rijpkema, Janine Ubink, Anne-Claire van Dijk, Julie Külsen,  

Gerda Korevaar (verslag), Rutger van der Kamp (verslag). 

 

Ten behoeve van agendapunt Corona update: Annet van der Helm, Annette van Sandwijk, Erik 

Reinders. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Corona Update 

Persconferentie 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december jl. is aangegeven dat de huidige corona-

maatregelen voor het hoger onderwijs van kracht blijven,  er worden geen extra maatregelen 

ingevoerd. Voor medewerkers met urgente beroepen zal er via de nieuwsbrief op de mogelijkheid 

gewezen worden om kinderopvang te regelen. 

Usis  

Er was sprake van een landelijk/mondiaal doem scenario met betrekking tot software en hun 

gevoeligheid voor hacks (denk aan Maastricht University, december 2019). Preventief is Usis uit de 

lucht gehaald tot 15 december jl. Studenten zijn vanaf heden weer in de gelegenheid om zich in te 

schrijven voor vakken en tentamens. Het inschrijven zal verlopen met een zogenaamd ticketsysteem, 

studenten krijgen een nummer en worden daarmee in een wachtrij geplaatst om zo grote drukte op 

de server te voorkomen.  

Fraudebestrijding 

Procotorio en one way test navigation worden steeds meer ingezet.  

Bastiaan Rijpkema heeft in overleg met Ton Liefaard contact gezocht met de Facultaire 

Examencommissie omtrent de ondergrens die nodig is voor fraudebestrijding, wellicht moet het 

huidige kader zoals weergegeven in de facultaire (corona-) handleiding verder worden verduidelijkt 

en geconcretiseerd. Verschillende casus zullen worden voorgelegd en besproken in de 

vakcoördinatoren overleggen van de juridische opleidingen, waarna mogelijk de handleiding wordt 

bijgesteld. Verder communicatie hierover vindt voorafgaand aan de maand januari via mail plaats.  

Met betrekking tot het plasbeleid tijdens een tentamen met proctorio (zoals de taaltoets) wordt 

aangegeven dat onderscheid kan worden gemaakt tussen een streng beleid (een maal naar het 
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toilet) en een lichte variant (twee maal naar het toilet). Natuurlijk moet er rekening worden 

gehouden met medische medicaties bij studenten, die een intensiever toiletbezoek rechtvaardigen 

 

3. Verslag vergadering 10.11.2021 

Het verslag wordt in februari nagezonden. Het Onderwijsbestuur wordt gevraagd via mail 

opmerkingen of voorstellen tot wijziging aan te leveren.  

 

4. Mededelingen en stand van zaken 

Keuzeruimte 

Universitair is de lijn om keuzes voor studenten in het vijfde semester te accommoderen. Het CvB 

heeft onze faculteit extra tijd, namelijk twee jaar,  gegeven voor de transitie naar deze nieuwe 

situatie. In deze nieuwe situatie kan het bovendien denkbaar zijn dat 15ec keuzeruimte mogelijk 

blijft. Janine Ubink geeft aan dat er mogelijk gevolgen zijn voor het aanschuifonderwijs. Ton Liefaard 

benadrukt dat nog doorgesproken gaat worden over de wijze waarop we dit als faculteit gaan 

oppakken. 

ICLON/CFI 

Met het oog op een coherente universitaire onderwijsondersteuning is het van belang om het ICLON 

en het CFI samen te brengen. Het ICLON wordt op dit moment minder op afstand ervaren dan het 

CFI, met name ook door de inbreng van Arjen de Vetten. Er is overleg gaande op dit samenbrengen 

te optimaliseren. De volgende vergadering van het Onderwijsbestuur zal op de uitkomst van dit 

overleg worden teruggekomen. 

IT-governance 

De portefeuillehouders onderwijs blijken weinig invloed te hebben op de aanschaf van IT-tools ten 

behoeve van het onderwijs, denk daarbij onder andere aan digitale toetsingssoftware. In het 

Onderwijsberaad zal aan de orde komen hoe dit keuzeproces transparanter, en in samenhang  tot 

stand kan komen. 

 

5.Stand vam zaken midterm juridische opleidingen 

Ton Liefaard waardeert de inbreng van alle opleidingsdirecteuren ten behoeve van het State of the 

Art document. Hij geeft aan dat het  een ‘living document’  is en geen statisch document.  

Deelnemers van het symposium krijgen het State of the Art, alsmede een one pager.  

Het gesprek met de review commissie, dat plaatsvond op 8 december jl, was constructief. De 

verschillende leden waren positief gestemd en hadden waardering voor de facultaire 

ontwikkelingsgerichte wijze van aanpak.  

Naar alle waarschijnlijkheid zal de midterm online plaatsvinden. Het platform Let’s get Digital lijkt 

veelbelovend. 17 december zal een definitief besluit genomen worden over de vorm. Dan zal ook het 

aanmeldformulier met keuzes voor onderdelen tijdens het symposium verzonden worden. 

Rapportage van de midterm review commissie volgt eind februari 2022. 

 

6.Facultaire onderwijsagenda 

Het proces ten behoeve van het opstellen opleidingsjaarverslagen wordt door de 

opleidingsdirecteuren als positief ervaren. De opmerkingen van Armin Cuyvers en Sigrid Wingerden 

met betrekking tot de concept-versie van de facultaire onderwijsjaaragenda zullen worde verwerkt. 

De opleidingsdirecteuren worden gevraagd hun feedback op de concept-versie te mailen naar Olivier 

Fajgenblat en Gerda Korevaar voorafgaand aan de volgende vergadering.  
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Wat nog ontbreekt is een rapportage over kwaliteitsafspraken, deze zal in het Onderwijsbestuur van 

26 januari besproken worden. 

 

7.Rondvraag 

Sigrid Wingerden merkt op dat het thema werkdruk en een aantal ingevoerde maatregelen zoals 

derde kans tentamens tegenstrijdig lijken. Op dat punt vindt zij het overleg dat onlangs vanuit de 

afdeling Criminologie met het CvB/rector heeft plaatsgevonden, weinig bemoedigend.  

Zij benoemt in dat verband ook de herkansing voldoende regeling. Ton Liefaard geeft aan dat in het 

gesprek met studenten, waaronder de faculteitsraad, de dominantie van cijfers gestipuleerd wordt. 

Janine Ubink wijst op het belang van het Nuffic Orange Knowledge Program welke niet langer 

beschikbaar is voor de Universiteit Leiden. Actie: Ton Liefaard merkt op dat gekeken zal worden naar 

mogelijkheden om opnieuw hierbij aan te sluiten. Hij vraagt Janine Ubink hierin het voortouw te 

nemen. 

 

8. Sluiting vergadering 

Ton Liefaard sluit de vergadering af met het aan ieder toewensen van goede feestdagen. 


