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Geachte decaan, beste Peter,
In deze brief wil de Facultaire Studentenraad (de raad) zijn visie omtrent
verlate cijferpublicatie toelichten. De raad krijgt al jaren klachten van
studenten over cijfers die te laat gepubliceerd worden wat duidt op een
structureel probleem en heeft daarom gekeken naar de problemen die
spelen en oplossingen die hiertoe aangedragen kunnen worden.
Als sinds minstens 2014 komen studenten met klachten vanwege late cijfers
naar de raad toe, ook uit de resultaten van onze nieuwjaarsenquête die
door meer dan duizend studenten is ingevuld blijkt dat dit onderwerp flink
speelt onder de studenten en als zeer vervelend wordt ervaren. Studenten
met klachten sturen wij meestal door naar de examencommissie en de
opleidingsdirecteur, maar aangezien studenten elk jaar klachten blijven
geven over te laat ontvangen cijfers, waaronder bij dezelfde vakken en
docenten, hebben wij geconstateerd dat dit een structureel probleem is.
Volgens het OER-A moeten cijfers binnen 15 werkdagen aan de studenten
kenbaar worden gemaakt, voor deeltentamens en vakken uit het eerste jaar
geldt 10 werkdagen. Dit is een recht van de student. Als het langer duurt,
kan de student contact opnemen met de examencommissie en
opleidingsdirecteur. Praktijk wijst echter uit dat er geen structurele
oplossingen komen vanuit vakken en opleidingen. Momenteel zijn er geen
duidelijke sancties voor het te laat publiceren van de cijfers voor docenten.
De rechtszekerheid voor studenten komt hiermee dus in het geding.
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De student heeft hier als hoofdzakelijk belang de gewetensrust. Het is
vervelend om lang te twijfelen of je een vak misschien wel of niet hebt
gehaald, eventueel in verband met eventueel een hertentamen. Bijkomend
hierbij is dat er een BSA, vak of vervolgopleiding door de student
geambieerd wordt, waarbij een bepaald aantal EC of gemiddelde nodig is.
Wij snappen als raad dat docenten soms laat zijn met cijfers vanwege de
werkdruk. Ook snappen wij dat docenten zich opgejaagd kunnen voelen en
dat dit ten koste kan gaan van de onderwijskwaliteit. Wij hebben dit
meegenomen in onze analyse van het probleem en de oplossingen.
Om de gewetensrust onder studenten te waarborgen, zouden wij graag zien
dat docenten een verlenging van de nakijktermijn kunnen krijgen indien ze
een legitieme reden hebben en die aan de studenten kenbaar hebben
gemaakt voor de publicatie deadline. Een legitieme reden kan o.a. het
hebben van andere onderwijs of onderzoekswerkzaamheden zijn of nog
twijfelen over het bijstellen van de puntentelling. De onderwijsdirecteur, de
examencommissie of de opleidingscommissie zouden kunnen gaan over het
oordelen van de legitieme reden.
Met of zonder verlenging van de nakijktermijn stellen wij voor dat het
aangeven van late cijfers door docenten verplicht wordt zodat de
gewetensrust en begrip vanuit de studenten enigszins wordt bevorderd.
Deze regel zou in de OER opgenomen kunnen worden. Verder vinden wij
dat als een docent te laat is met cijfers, de docent verplicht zou moeten
worden om het jaar daarop studentassistenten aan te nemen om te helpen
met het nakijkwerk. Dit zou het structurele probleem bij sommige docenten
qua tijdgebrek en werkdruk moeten oplossen.
Om het probleem van geen cijfers op te lossen zien wij de volgende
oplossing. Bij te late cijferpublicatie moet de UvA intern ervan uitgaan dat de
student een 10 heeft gehaald en dus de nodige EC en cijfergemiddeldes zal
kunnen krijgen voor eventuele vervolgopleidingen, vakaanmeldingen of
BSA. Indien de student later een lager cijfer krijgt dan een 10, rekent de UvA
gewoon door met het late cijfer indien termijnen van aanmelden zijn
verstreken. De uitvoering hiervan zal waarschijnlijk moeten worden
uitgewerkt door de UvA zelf. Maar kan worden vastgelegd in de OER-A.
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De raad acht het van belang dat er meer aandacht komt voor verlate
publicatie van cijfers op onze faculteit. De raad is benieuwd wat het
directieteam van dit onderwerp vindt en hoe zij denkt over de door de raad
aangedragen oplossingen. In de toekomst zou de raad hier graag samen
verder over willen praten tijdens een overleg.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Manish Jhinkoe-Rai
Voorzitter FSR FNWI 20/21
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