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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 27 juni en 4 juli 2022 het Protocol 
surveillance op afstand besproken. Hij waardeert het dat twee van zijn leden in het 
voorbereidende traject betrokken zijn geweest, en dat zij op hun beurt de Faculteitsraden 
hierin hebben betrokken. De Raad adviseert positief over het protocol. Wel wil hij zijn 
eerdere standpunt herhalen dat terughoudendheid in de toepassing van surveillance op 
afstand gepast blijft. De Raad is blij dat het College dit met hem eens is. Daarnaast heeft de 
Raad een aantal aandachtspunten die hij graag geadresseerd ziet. 
 
De Raad merkt op dat een student bezwaar kan aantekenen tegen het maken van een 
tentamen waarbij surveillance op afstand wordt ingezet. In normale tijden heeft de student 
hier voldoende tijd voor, omdat informatie over surveillance bij online tentamens in de 
studiegids zou worden opgenomen. De Raad leest dit niet terug in de model-OER dan wel 
het protocol en adviseert het College dit alsnog op te nemen. 
 
In tijden van crises, wanneer een student uiterlijk 10 dagen van te voren wordt geïnformeerd 
over de surveillance op afstand, kan een bezwaar pas later worden afgehandeld. 
Logischerwijs heeft de opleiding dan niet de kans om op tijd een alternatief tentamen aan te 
bieden, temeer daar dit niet standaard beschikbaar hoeft te zijn. De Raad vindt het van 
belang dat dit helder is voor de student; verwachtingen moeten gemanaged worden. 
 
Ook heeft de Raad er kennis van genomen dat faculteiten zelf mogen beslissen of zij al dan 
niet surveillance op afstand inzetten. Indien hiertoe besloten wordt door het 
Faculteitsbestuur, ziet de Raad graag dat de Faculteitsraden adviesrecht krijgen op de 
facultaire regeling voor surveillance op afstand. Besluit het Faculteitsbestuur om geen 
facultaire regeling op te stellen, dient de Faculteitsraad ook geïnformeerd te worden. Zo 
heeft de Faculteitsraad alsnog de kans hierop te reageren. De Raad memoreert de afspraak 
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met het College dat beide dit onder de aandacht brengen van respectievelijk de 
Faculteitsraden en de Faculteitsbesturen.  
 
Tot slot heeft de Raad met het College gesproken over de rol van de examencommissie. Het 
protocol beschrijft een adviserende rol. Hij heeft begrepen dat dit het geval is omdat de inzet 
van online surveillance door het Faculteitsbestuur losstaat van de kwaliteitsborgende taak 
van de examencommissie. De Raad vindt het met het College van belang dat het advies van 
de examencommissie serieus wordt genomen. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


