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Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
 
Verslag Regulier Onderwijsbestuur 2 maart 2022 
Tijd: 11:00 -13:00 
Plaats: Academiegebouw Faculty Club - Hybride 
 
Aanwezigen: Ton Liefaard (voorzitter),Esther Huiskers, Bastiaan Rijpkema, Hilde Wermink (vervangt 
Sigrid Wingerden), Kartica van der Zon(11:00-12:00), Peter van Es, Anne-Claire van Dijk, Janine Ubink, 
Gerda Korevaar (verslag), Rutger van der Kamp (verslag).  
T.b.v. Corona-Update: Annet van der Helm (11:00-11:15) 
T.b.v. Balkenschema’s: Rob Hogeboom & Lotte Kremers (11:40-12:20) 
Afwezig met bericht van verhindering: Armin Cuyvers, Julie Külsen, Matthias Haentjens 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Verslag vergadering 26-01-2022 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en stand van zaken: 
 
Varia: 
Update Corona/Oekraïne 
Met betrekking tot corona heerst er een spannende werkelijkheid nu er geen maatregelen meer van 
kracht zijn. Dat betekent echter niet dat corona weg is. Op veel afdelingen leidt het tot zieke en 
uitval.  De opleidingsdirecteuren spreken met elkaar af dat het verstandig is dat vakken hierin hun 
eigen keuzes maken. De ervaring bij de bachelor Rechtsgeleerdheid leert dat dit ook inderdaad 
gedaan wordt. 
Naar aanleiding van deze update wordt aangegeven dat het belangrijk is goed om te gaan met de 
ervaren werkdruk van docenten. De algemene indruk is dat docenten de druk die de  corona-crisis 
met zich bracht achter zich willen laten, terwijl dit feitelijk nog niet kan. 
Peter van Es en ook Hilde Wermink geven aan dat zij als verlichting van de werkdruk een concreet 
punt ziet, namelijk gèèn scriptie voor studenten die een tweede master doen. Afgesproken wordt dit 
punt op de agenda van het Onderwijsbestuur te laten terugkomen, als ook de uitkomsten van de 
werkgroep financiën (voorzitter Harold Koster) besproken worden (vergadering Onderwijsbestuur 
juni/juli).     
Tijdens de vergadering besteedt Ton Liefaard aandacht aan de huidige situatie in Oekraïne. De 
situatie heeft een grote impact op studenten/medewerkers uit dit gebied en uit Rusland. Er zal 
donderdag 3 maart een universitaire bijeenkomst zijn in Den Haag waarin hieraan aandacht besteed 
wordt. Ook staat een facultaire bijeenkomst op de planning.  
Mededelingen: 
Derde Kans: 
Donderdag 3 maart is er een overleg met de vicie-decanen onderwijs over de derde kans, er wordt 
gekeken of het aanbieden van deze mogelijkheid zo spoedig mogelijk kan worden stopgezet. 
Universitair Strategieplan: 
Ton Liefaard wijst op de presentatie van het plan en vraagt opleidingsdirecteuren verdere input te 
geven. De midterm juridische opleidingen en het follow-up geven aan de bevindingen van de 
reviewcommissie kunnen gezien worden als een schakel naar deze universitaire strategie. 
Archivering van de tentamens: 
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Ton Liefaard laat weten dat er op dit moment een specifieke werkgroep is die kijkt naar de 
archivering van de tentamens. Wanneer er bevindingen zijn worden deze gedeeld met de 
opleidingsdirecteuren. 
Inschrijvingen keuzevakken: 
Bij de opleidingsdirecteuren zijn nog steeds vragen omtrent de capaciteit bij de inschrijvingen voor 
keuzevakken.  
Ook in master worden er problemen ondervonden bij inschrijvingen bij keuzevakken. Instromers in 
februari kunnen zich niet meer voor alle keuzevakken kunnen inschrijven. Doordat de mogelijkheid 
tot inschrijven al in december mogelijk is voor studenten die in september begonnen zijn met 
studeren, hierdoor worden al veel plaatsen ingenomen bij een vak. Actie: Gerda Korevaar neemt 
contact op met Bastiaan Rijpkema om dit probleem beter in kaart te brengen en mogelijke acties 
eraan te verbinden. 
Weergave slagingspercentage in Brightspace: 
Bastiaan Rijpkema zal de normberekening die soms verkeerd gaat in Brightspace bespreken tijdens 
zijn vergaderingen met het ICLON. 
Informatie cijfers van studenten: 
Vanuit de instituutscoördinatoren wordt gevraagd om de mogelijkheid tot het inzien van cijfers van 
studenten om op die manier de voortgang van studenten beter in beeld te krijgen en mogelijk 
daarop te sturen. Dit blijkt niet zondermeer mogelijk te zijn in verband met de AVG (beschermen van 
privacy). Ton Liefaard zou graag tot een werkbare oplossing willen komen.  
 
4. Balkenschema’s 2022-2023 
De opleidingsdirecteuren gaan akkoord met de voorgestelde balkenschema’s. Een punt van 
bespreking is het voorstel van de faculteitsraad om studenten de gelegenheid te geven niet direct na 
de feestdagen al met tentamens te beginnen. Dit voorstel is ook in de OLC van 28 februari jl 
besproken. De studenten van de OLC waren niet eensluidend positief. Vervolgactie: Bastiaan 
Rijpkema, Rob Hogeboom en Stijn Voskamp (voorzitter OLC) zullen hierover verder in gesprek gaan 
met de studenten om tot een werkbare oplossing te komen. Hierover wordt in de volgende 
vergadering van het Onderwijsbestuur (13 april) gerapporteerd.  
 
5. Midterm Juridische opleidingen: rapportage reviewcommissie 
De opleidingsdirecteuren zijn positief over de rapportage. Zij vinden het een krachtig rapport en zien 
geen feitelijke onjuistheden. De opleidingsdirecteuren beschouwen de aanbevelingen van de 
reviewcommissie als een vorm van collegiaal advies, waar zij goed met uit de voeten kunnen. Ze 
vatten het rapport op als ondersteuning in de verdere ontwikkeling van de opleidingen.  
 
In de volgende vergadering zal het concept-plan van aanpak gevolg gevend aan de bevindingen van 
de midterm reviewcommissie besproken worden.  
 
6. Rondvraag 
Er zijn geen vragen van de aanwezigen. 
 
7. Sluiting vergadering 
Ton Liefaard sluit de vergadering. 
 


