
 

Geachte decaan, beste Karen, 
 
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad (FSR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica (FNWI) u een advies toekomen betreffende verantwoordelijkheid 
rondom het regelen van een geschikte tentamenzaal. 
 
De FSR heeft op 20 februari 2014 een nieuwe versie van het Surveillanceprotocol van de FNWI 
ontvangen. De raad wil graag zijn waardering uitspreken voor het feit dat er nu een 
faculteitsbreed Surveillanceprotocol is opgesteld en is blij dat hij betrokken is in het proces tot 
nu toe. Door het bestaan van een dergelijk protocol zijn er duidelijke richtlijnen voor zowel 
studenten als surveillanten omtrent het proces van tentamineren. 
 
De raad mist echter nog een belangrijk punt in het protocol. Op het BO van 26 november 2013 
heeft de FSR aangegeven dat hij graag ziet dat er een verantwoordelijke wordt aangesteld voor 
het regelen van een geschikte tentamenzaal. In het surveillanceprotocol wordt bij de meeste 
taken omtrent de organisatie van een tentamen aangegeven wie hiervoor verantwoordelijk is, 
behalve bij het regelen van de tentamenzaal. 
 
De FSR acht het aanwijzen van een verantwoordelijke voor een geschikte tentamenzaal een 
belangrijk punt, omdat hij regelmatig hoort dat de tentamenzalen niet aan de eisen voldoen 
voor een tentamen, bijvoorbeeld omdat de zaal te kleine tafeltjes heeft of de tafels niet geschikt 
zijn voor linkshandige mensen. Andere veelgehoorde klachten zijn dat de tentamenzaal te groot 
of te klein is, of dat de tentamenzaal te rumoerig is. Een enkele keer komt het zelfs voor dat een 
tentamen georganiseerd wordt in een zaal naast een borrellocatie. 
 
De FSR is van mening dat het vanwege de bovengenoemde argumentatie goed is om een 
verantwoordelijke te hebben voor het regelen van een tentamenzaal. De raad zou graag zien dat 
dit punt wordt opgenomen in het Surveillanceprotocol FNWI. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zien wij uw schriftelijke reactie graag 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emma Boumans 
Voorzitter FSR FNWI 
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