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Geacht College, 
 
De fractievoorzitters van de universiteitsraad hebben in hun extra ingelaste vergadering met 
u gesproken over de richtlijn aanbieden (online) tentamens, die erop ziet dat studenten bij 
(lichte) klachten of quarantaine een alternatieve tentamenkans aangeboden krijgen. De Raad 
is het eens met het College dat veiligheid voorop moet staan: te allen tijde moet voorkomen 
worden dat studenten met (lichte) klachten bij een fysiek tentamen aanwezig zijn. Hij is 
daarom blij dat het College hier in de voorliggende richtlijn aandacht voor heeft. 
 
De Raad wil wel zijn zorg uitspreken dat deze richtlijn er niet toe moet leiden dat 
opleidingen te gemakkelijk gebruik maken van de online vorm van tentamens met 
proctoring. Hij brengt graag in herinnering dat proctoring als laatste redmiddel ingezet zou 
worden. De Raad begrijpt dat hier een spanningsveld bestaat met verschillende andere 
aspecten zoals veiligheid, werkdruk, en beperkte fysieke ruimtes. Hij memoreert in dit kader 
graag twee toezeggingen: 1) dat in de toelichting bij de richtlijn verwezen zal worden naar 
het bouwwerk van de acht bouwstenen voor toetsing en 2) dat het College op korte termijn 
met de fractievoorzitters het gesprek voortzet over deze richtlijn, het huidige spanningsveld 
en de relatie tot (de evaluatie van) de bouwstenen. 
 
De Raad wijst er tevens graag op dat er onder docenten en studenten terughoudendheid kan 
bestaan om in deze tijden bij grote groepen fysiek aanwezig te zijn. Hij vindt het in dit kader 
van belang dat helder wordt hoe kleine en grote groepen gedefinieerd worden, zodat die een 
verantwoorde keuze kunnen bevorderen.   
 
Ten slotte ziet de Raad graag dat de communicatie hierover naar studenten stevig wordt 
neergezet. Studenten die te maken hebben Corona-klachten moeten overtuigd worden dat 
het niet de bedoeling is dat zij fysiek aanwezig zijn en dat gezorgd zal worden dat ook zij een 
kans krijgen het tentamen te maken. Daarbij is het goed erop te letten dat 
aanvraagprocedures geen extra drempels opwerpen. Het advies van de Raad is deze zo 
eenvoudig mogelijk in te richten.  
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Hij stemt gezien het voorgaande in met de voorgelegen richtlijn. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 
 
Bijlage: Instemmingsbesluit nr.196 d.d. 15 oktober 2020 


