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Verlate tentameninschrijving

Geacht College van Bestuur,
Op 17 maart 2014 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geantwoord aan het parlement dat
het vragen van een vergoeding voor verlate tentameninschrijvingen niet is geoorloofd. Dit heeft een gebruikelijke
situatie van de ene op de andere dag onwettig gemaakt. Er is geen duidelijk alternatief en nog minder
duidelijkheid over een overgangsperiode.
De CSR heeft uit informele gesprekken begrepen dat u een Collegestandpunt voorbereid over de kwestie van
overige collegegelden: de kosten die in rekening worden gebracht voor zaken die niet direct gerelateerd zijn aan
het behalen van diploma's. De minister heeft de vergoeding voor de verlate tentam eninschrijvingen
gelnterpreteerd als ware het onderdeel van deze algemene kwestie. De CSR benadrukt dat het onderstaande
advies slechts betrekking heeft op de verlate tentameninschrijving, en niet op de algemene kwestie van de overige
collegegelden.
De CSR constateert dat de UvA een aantal jaar geleden van een lange inschrijfperiode voor tentamens is
overgeschakeld naar een korte inschrijfperiode. Dit houdt in dat studenten zich voorheen tot korter voor het
tentamen konden inschrijven. Nu dit niet meer het geval is, en studenten zich dus ruimer van tevoren moeten
aanmelden, is het probleem van na-inschrijvers dringender geworden.
Elke student kan zich eens vergeten in te schrijven voor het tentamen. Op dit moment kan een student deze
vergissing nog rechtzetten tegen een vergoeding. Wanneer dit wordt afgeschaft zal de student een tentamenkans
missen, of zelfs vertraging oplopen omdat er gewacht moet worden tot de volgende keer dat het vak wordt
getentamineerd. Dit is niet in het belang van de student vanwege de studieplanning, noch in dat van de UvA
vanwege het studierendement. Om deze redenen adviseert de CSR stellig om de verlate tentameninschrijving te
behouden.
Verder adviseert de CSR om samen met de VSNU een duidelijke boodschap afte geven aan Den Haag om de
verlate tentameninschrij,ving te behouden. Tot slot wenst de CSR met u in gesprek te gaan over eventuele
kosteloze alternatieven om studenten de na-inschrijving te ontmoedigen.
Hoogachtend,
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