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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET FACULTEITSBESTUUR  
D.D. 12 MEI 2020 
 
BESLUITVORMING  
 
 
 ONDERWIJS 
 
 Ter besluitvorming 
 
Voorgenomen besluit OER-en 2020 – 2021 
Het faculteitsbestuur besluit tot voorlopige goedkeuring, na consultatie van de gezamenlijke OLC,  
van de onderstaande (formats voor) de  OER’en voor het collegejaar 2020-2021 voor de vier 
bacheloropleidingen en zeven masteropleidingen, onder voorbehoud van opmerkingen van het 
Onderwijsbestuur in de komende vergadering van 13 mei 2020: 
• Concept-OER bachelorformat; 
• Concept-OER masterformat; 
• Concept-OER art. 2.1-2.3 bachelor/master; 
• Concept-OER hoofdstuk 5 master; 
• Concept-OER Law & Society. 
Gelet op de huidige situatie rondom het Coronavirus is het belangrijk om bij de stukken een 
disclaimer te plaatsen: de OER’en gaan uit van de ‘normale’ situatie pre- of post-corona. Wat 
betreft de precieze gang van zaken rondom het onderwijs komend collegejaar verkeert de faculteit  
nu nog in het ongewisse, maar het is niet ondenkbaar dat volgend collegejaar nog steeds 
maatregelen van kracht zijn waardoor de OER niet in alle gevallen even strikt kan worden 
nageleefd.  
De voorliggende formats OER-en worden, met eventuele opmerkingen van het Onderwijsbestuur, 
ingebracht in het komende overleg met de WD’s en voor instemming voorgelegd aan de 
Faculteitsraad. Daarna volgt definitieve vaststelling.  
Actie: portefeuillehouder onderwijs, afd. Onderwijsbeleid 
 
THEMATISCHE BESPREKING  
 
 
 ORGANISATIE 
 
ORGANISATIE 
 
 Ter consultatie 
 
Voorbereiding PBO d.d. 19 mei a.s.  
Het faculteitsbestuur bespreekt de concept-agenda en de bijbehorende vergaderstukken voor de 
komende vergadering. De decaan en het student-lid zullen de PowerPoint presentatie aanpassen.  
Actie: decaan, student-lid 
 
INFORMATIE 
 
Vooraanmeldingen week 15 en 16 
Het faculteitsbestuur neemt kennis van de vooraanmeldingsgegevens:  
 Universitaire rapportage vooraanmeldingen BA instroom 2020 – 2021 IM/BB d.d. 04 05 2020; 
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 Facultaire rapportage vooraanmelders BA instroom 2020 – 2021 OIC d.d. 11 05 2020; 
 Universitaire rapportage vooraanmeldingen MA instroom 2020 – 2021 september instroom 

d.d. 04 05 20. 
De voorliggende cijfers zeggen op dit moment niet zoveel. Deze informatie wordt gedeeld met de 
facultaire werkgroep scenario’s.  
Actie: decaan, portefeuillehouder onderwijs, afd. Marketing & communicatie 
 
TERUGKOPPELING EN VOORUITBLIK DIVERSE GREMIA 
 
ORGANISATIE 
 
 Ter consultatie 
 
N.a.v. overleg CCT en Onderwijsberaad d.d. 7 mei jl.  
Facultair aandachtspunt is het projectvoorstel cohortering. Daarover heeft afstemming plaats 
gevonden met de coördinator LLP.  
 
Agenda Onderzoekbestuur d.d. 14 mei a.s.  
Geen opmerkingen n.a.v. bovengenoemd overleg.  
 
Agenda WD-overleg d.d. 26 mei a.s.  
De concept-agenda wordt besproken en aangepast. Donderdag vindt de verzending van de 
stukken plaats. Actie: decaan, bestuurssecretaris 
 
Agenda vergadering Faculteitsraad d.d. 25 mei a.s.  
De concept-agenda wordt besproken en aangepast. Vrijdag vindt de verzending van de stukken 
plaats. Actie: decaan, bestuurssecretaris 
 
N.a.v. Agenda stuurgroep Brightspace d.d. 29 apr. jl.  
Er wordt in de gaten gehouden of de facultaire implementatie van Brightspace op schema blijft.  
 
Vaststelling verslag van de vorige vergadering van 28 april jl.  
Het bovengenoemde verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. E.e.a. wordt verder 
afgehandeld. Actie: bestuurssecretaris 
 
Mededelingen / Rondvraag 
 
Vergaderingen faculteitsbestuur 
Vanaf 26 mei a.s. vinden de bestuursvergaderingen weer op het reguliere tijdstip op 
dinsdagochtend plaats. Vanaf die week vindt er een keer per week een DCT-vergadering plaats 
op donderdagochtend. E.e.a. wordt in de agenda’s van betrokkenen aangepast.  
Actie: secretariaat Faculteitsbestuur, hoofd P & O 
 


