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Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Verslag Regulier Onderwijsbestuur 26 Januari 2022 
Tijd: 11:00 – 13:00 
Via Microsoft Teams 
 
Aanwezigen: Ton Liefaard, Sigrid Wingerden, Peter van Es, Daniëlle Chevalier (vervangt Janine 
Ubink), Frits Jacobs, Armin Cuyvers, Matthias Haentjens, Anne Claire van Dijk, Esther Huiskers, 
Bastiaan Rijpkema, Julie Külsen, Rutger van der Kamp (verslag). 
 
Corona update (tot 11:30u aanwezig): Annet van der Helm, Annette van Sandwijk, Erik Reinders, 
Jeroen Leijen, Nicole de Waal.  
 
Afwezig: Gerda Korevaar (verslag). 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Corona update 
Annet van der Helm geeft nog eens de regels weer: er  is een groepsgrootte toegestaan tot maximaal 
75 personen, dit geldt niet voor tentamens. Thuiswerken blijft voor medewerkers het uitgangspunt, 
maar in overleg mag op locatie worden gewerkt.  
MOC&W heeft voor het huidige collegejaar opnieuw besloten tot verlaging van het BSA. Als norm 
geldt 40 ec voor voltijd studenten en 25 ec voor deeltijd studenten.  
Erik Reinders kijkt vooruit en wijst op komende studiejaren. Corona (of een andere pandemie) kan 
altijd weer oplaaien. Het uitgangspunt is fysiek, terugvallen op online/hybride moet mogelijk blijven. 
De extra herkansingsmogelijkheid behoeft aandacht. In het corona-owb zal een notitie voorgelegd 
worden waarin per vak het aantal deelnemers weergegeven wordt. Vooralsnog is de indruk dat het 
niet om grote aantallen gaat.  
 
3. Verslag vergadering 15.12.2021 
Esther Huiskers wordt toegevoegd aan de aanwezigen. 
 
4. Mededelingen en stand van zaken 
Fraudebestrijding  
Op dit moment is een notitie over fraudepreventie/-bestrijdig in de maak. Deze legt de 
examencommissie nog voor aan het Onderwijsbestuur 
Opleidingsjaarverslagen en facultair onderwijsjaarverslag 
Het faculteitsbestuur heeft de verslagen vastgesteld. De voortgangsrapportage van de 
kwaliteitsmiddelen ontbreekt nog onder meer vanwege de financiële verantwoording. Deze zal 
worden nagezonden aan SAZ. 
Terugblik Midterm 
Ton Liefaard spreekt zijn waardering uit over de Midterm. Joanne van der Leun verving hem, 
vanwege corona kon hij niet aanwezig zijn. Hij heeft een positieve indruk: inspirerend, vol vitaliteit, 
een waardevolle middag om weer zo met elkaar om te gaan. De reviewcommissie gaf aan onder de 
indruk te zijn van de gedegen voorbereiding, de ontwikkelvragen, de open uitwisselingen en de 
betrokkenheid van studenten en docenten op de dag zelf. De opleidingsdirecteuren onderschrijven 
deze indruk. Zij waarderen de reviewcommissie om haar goede en kundige terugkoppeling aan het 
eind van het symposium. Enkelen merken op dat de getoonde openheid wellicht ook kwetsbaar 
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maakt. Ton Liefaard geeft aan dat het bij kwaliteitszorg van onderwijs toch vooral gaat om in gesprek 
met elkaar te zijn en dat openheid getuigt van kracht.  
De opleidingsdirecteuren betreuren het vertrek van Olivier Fajgenblat. De samenwerking met hem 
verliep prettig. Zijn talentvolle, tactische en energiegevende inbreng zal worden gemist. 
Archivering 
De regels met betrekking tot het archiveren zijn aangepast, dit is wettelijk geregeld en moet worden 
geïmplementeerd door alle docenten. De aanpassing houdt in dat toetsen niet langer bewaard 
mogen worden dan twee maanden na het eindcijfer. De vraag rijst of dit echt op deze manier moet 
worden toegepast.  Ton Liefaard zal hierop terugkomen in de volgende vergadering. 
Keuzevakken:  
De eindrapportage wordt begin februari verwacht.  
 
5. Onderwijsvoorbereiding 
De opleidingsdirecteuren zijn akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Het ontbreken van een 
onderdeel bij de master Notarieel recht zal nader worden bezien. 
 
6. Aanvraag capaciteitsbeperking (i.a.v. Laura Buissink) 
Ten behoeve van 2023-2024 zullen dezelfde capaciteitsbeperkingen worden aangehouden voor de 
bacheloropleiding Criminologie, voor de Master Jeugdrecht en voor Master Law & Society.  
Bij de selectie en plaatsing voor Criminologie zal vanwege de betrouwbaarheid van de resultaten ten 
behoeve van studiejaar 2023-2024 de focus  meer komen te liggen op de resultaten van het 
eindexamen en minder op het resultaten van het schoolonderzoek. Wat betreft dit laatste is er 
namelijk sprake van een te hoge variatie in uitkomsten tussen scholen. 
 
7. Rondvraag 
Frits Jacobs geeft aan dat Maartje van der Bergh niet meer terugkomt op de faculteit. Zij gaat een 
andere invulling geven aan haar loopbaan. Hij is het nieuwe hoofd Strategie en Beleid. Streven is een 
toekomst bestendige organisatie te creëren en flexibel genoeg te blijven om uitdagingen aan te 
kunnen. 
Ton Liefaard: Campus Den Haag wil haar onderwijsprogramma verder ontwikkelen en hierdoor 
ontstaan samenwerkingsmogelijkheden. Onder meer op het gebied van Cybersecurity en Cybercrime 
worden samenwerkingsmogelijkheden gezocht met onze faculteit. Daarnaast worden vanuit de 
afdeling Economie mogelijkheden tot samenwerking gezien. Het zou onze positie ten opzichte van de 
EUR kunnen versterken. Actie: Ton Liefaard komt hierop terug in een van de komende vergaderingen 
van het onderwijsbestuur. 
Ton Liefaard: Er wordt gekeken of het opheffen van de ongeschoonde cijferlijsten mogelijk is. Het 
werken met een ongeschoonde cijferlijst kan de indruk wekken dat een te groot belang aan cijfers 
toegekend wordt.  
Laura Buissink kaart aan dat de inschrijftermijn voor vakken soms al gesloten is, terwijl de cijfers van 
het eerste tentamen nog niet online staan. Wanneer studenten zich wenden tot het OIC wordt er 
echter strikt gehandhaafd.  Actie: Ton Liefaard en Frits Jacobs zoeken dit uit.   
Ook de inschrijvingen bij keuzevakken verlopen soms problematisch. Studenten moeten zich apart 
moeten inschrijven voor colleges en werkgroepen. Hierdoor kunnen er meer studenten zich 
inschrijven dan dat er toegestaan is. Een groot aantal opleidingsdirecteuren herkent dit probleem. 
Tijdens de maart vergadering zal hierop worden teruggekomen. 
 
8. Sluiting Vergadering 
Ton Liefaard sluit de vergadering. 


