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Geacht College, 
 
De fractievoorzitters hebben de Universiteitsraad vertegenwoordigd in de extra ingelaste 
vergadering van 16 maart 2022 vanwege de coronacrisis, waarin de beëindiging van de 
‘richtlijn aanbieden tentamens’ per blok 4 (ter instemming) en een aanpassing van de hand-
out voor docenten (ter advisering) aan bod zijn gekomen. De Raad kan instemmen met de 
beëindiging van de richtlijn aanbieden tentamens vanwege de versoepelde overheids-
maatregelen.  
 
De Raad ziet graag dat de hand-out voor docenten op een aantal punten wordt aangepast. 
Ten eerste moeten de laatste ontwikkelingen rondom de afschaffing van de verplichte 
coronaregels vanuit de overheid in de hand-out worden verwerkt.  
 
Wat betreft het advies aan faculteiten om second best onderwijs aan te bieden voor 
studenten die vanwege besmettingsgevaar thuis zitten, is de Raad van mening dat deze 
regeling niet het effect mag hebben dat studenten second best onderwijs zien als een recht. 
Dat zou misbruik van de regeling tot gevolg kunnen hebben. Daarnaast beïnvloedt dit ook 
de kwaliteit van het fysieke onderwijs als er tegelijkertijd studenten online onderwijs volgen. 
Het College heeft toegezegd dat de formulering op dit punt naar believen van de Raad wordt 
aangepast. 
 
Ten derde is de Raad van mening dat punt 4 van de hand-out nu verwarrend geformuleerd 
is. Het moet duidelijk zijn dat elke student vanaf blok 4 weer slechts de twee reguliere 
tentamenkansen heeft, met als uitzondering de studenten die vanwege corona een extra 
tentamengelegenheid is toegezegd voor 3 april 2022. Het College heeft toegezegd dat de 
formulering ook op dit punt naar believen van de Raad wordt aangepast. 
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Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 
 
Bijlage: Instemmingsbesluit nr.217 d.d. 16 maart 2022 
 


