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Reactie op het advies 'verantwoordelijke tentamenzaal'

Geachte Studentenraad,
Met dit schrijven reageer ik op het advies van de raad dd. 11 maart 2014 waarin wordt voorgesteld
'een verantwoordelijke voor het regelen van een tentamenzaal aan te stellen'.
De raad stelt op basis van een aantal voorbeelden dat - in aanvulling op het surveillanceprotocol van
de faculteit - de noodzaak bestaat een persoon verantwoordelijk te maken voor het vinden en het
gebruik van een geschikte tentamenzaal. De voorbeelden die de raad noemt geven aan dat enkele
gevallen bekend zijn waarin de ruimte waarin studenten tentamens moeten maken niet voldoen aan
de eisen die aan die ruimte zouden mogen worden gesteld.
De verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende zaal voor een tentamen ligt bij de
verantwoordelijk docent én het roosterbureau gezamenlijk. De docent verstrekt informatie aan het
roosterbureau over het aantal studenten en eventuele bijzondere eisen die aan de zaal worden gesteld.
Het roosterbureau selecteert uit het beschikbare aanbod een passende zaal voor het tentamen.
Wanneer dit proces goed verloopt, mag worden verwacht dat voor elk tentamen een geschikte zaal
beschikbaar is. In het aanwijzen of aanstellen van een (extra) verantwoordelijke voor dit proces zie
ik geen toegevoegde waarde.
Merk op dat de beschikbare ruimten in het gebouw intensief worden gebruikt en dat daardoor in een
enkel geval een suboptimale ruimte moet worden gebruikt. Uitgangspunt is dat het roosterbureau
probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een precieze afstemming van het aantal studenten per
tentamen op de grootte van de zalen, zorgt ervoor dat voor elk tentamen de meest geschikte zaal kan
worden ingeroosterd. De keuze van de zalen voor het roosteren van tentamens kan verder worden
verbeterd wanneer studenten die zich hebben aangemeld voor een vak en het tentamen maar dat
tentamen niet zullen gaan maken, zich afmelden voor het tentamen.
Een bijzonder aspect van het gebruik van de tentamenzalen is het bewaken van de goede gang van
zaken tijdens het tentamen. Die verantwoordelijkheid is (conform het surveillanceprotocol) in
handen van de surveillant. Wanneer zich tijdens een tentamen overlast blijkt voor te doen
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(bijvoorbeeld overlast van een borrel buiten de tentamenzaal), kan de surveillant de gasten
aanspreken op de overlast of zich wensen tot de gebouwbeheerder met het verzoek de gasten op de
overlast aan te spreken.
Het roosterbureau probeert in overleg met de beheerder van het gebouw te voorkomen dat tentamens
en borrels op hetzelfde tijdstip en bij elkaar in de buurt worden georganiseerd. Een geregelde
wederzijdse infomatievoorziening wordt hiervoor opgezet.
Ik hoop de raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Mevróüw prof. dr. ir. K.I.J. Maex
Decaan Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
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