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Geen
Ongevraagd advies meenemen tentamenopgaven

Geachte decaan, beste Peter,
De facultaire studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica (hierna: de raad) heeft in het verleden al zorgen gedeeld over het
naleven van de regel omtrent het meenemen van tentamenopgaven door
examinatoren. De raad heeft geconstateerd dat er wederom problemen zijn bij het
handhaven van deze regel, en wil daarom een oplossing aandragen om de
informatievoorziening te verbeteren.
In 2016 is met de raad afgesproken dat in principe tentamenopgaven meegenomen
mogen worden na afloop van het tentamen, behalve als op het tentamenvoorblad is
aangegeven dat de opgaven niet meegenomen mogen worden. Uit een enquête
onder de studenten van de FNWI met 1002 respondenten hebben 234 studenten
aangegeven tegen gehouden te zijn bij het meenemen van hun tentamen, terwijl dit
niet was aangegeven op het voorblad. Ondanks deze afspraak is het moeilijk voor
studenten om zich op hun recht te beroepen, vooral in de setting van een volle
tentamenzaal.
De raad is daarom van mening dat er een document moet zijn, dat toegankelijk is
voor studenten, waar dit recht is vastgelegd. De Regels en Richtlijnen van de
Examencommissie (hierna: RRvE) beschrijft rechten en plichten van beide student
en examinator tijdens het afnemen van tentamens, en zou daarom een geschikte
plek zijn. De raad adviseert dan ook om dit probleem te bespreken met de
examencommissies opdat de regel opgenomen kan worden in artikel 4.2 van de
RRvE.
Daarnaast ziet de raad twee oplossingen om te voorkomen dat dit probleem zich
voordoet. Momenteel kan er verwarring zijn bij de examinator over of de opgaven
meegenomen mogen worden, omdat er alleen aangegeven wordt wanneer het niet
mag. Een oplossing zou zijn om te verplichten dat er altijd aangegeven moet
worden of de opgaven wel of niet meegenomen mogen worden. Hierbij zou de
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standaard zijn dat de opgaven wel meegenomen mogen worden, zodat hier actief
een verandering moet worden aangebracht wanneer dit niet het geval is.
Zoals besproken op het Bestuurlijk Overleg van 10 februari zou het een oplossing
zijn om een verplicht veld toe te voegen aan het template voor het
tentamenvoorblad. Bij het verplichte veld staat dat studenten hun tentamen mee
mogen nemen of dat ze het niet mee mogen nemen. Dit zou ervoor zorgen dat
tijdens het afnemen van een tentamen er geen verwarring kan ontstaan.
Tevens is de mogelijkheid om het op te nemen in de studiegids/studiewijzer
besproken. Hierin wordt de informatie die op het voorblad komt zoals de
hulpmiddelen die zijn toegestaan vaak al vermeld. Wanneer het hier in opgenomen
zou worden zouden studenten zich kunnen verdedigen tegenover examinatoren,
ook wanneer niet het standaard template is gebruikt voor het tentamenvoorblad en
het daarmee dus niet bekend is gemaakt.
Samenvattend attendeert de raad u erop dat de regel omtrent het meenemen van
tentamenopgaven niet wordt gehandhaafd en adviseert dit op te lossen door de
informatievoorziening te verbeteren. De raad draagt aan de informatievoorziening
te verbeteren door de regel te plaatsen in artikel 4.2 van de RRvE, en daarnaast
door altijd op het tentamenvoorblad aan te geven of de opgaven meegenomen
mogen worden en door de informatie ook in de studiegids/studiewijzer te
vermelden.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de gehele
FSR en wacht ik uw reactie af.
Met vriendelijke groeten,
Anne-Ruth Meijer
Voorzitter FSR FNWI
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