
Dear Executive Board, Dear Geert, Karen & Jan, 

The Central Student Council (hereafter referred as to: CSR) writes you this unsolicited advice with 
the utmost urgency because immediate action is crucial and required in the current situation. We 
would therefore thus appreciate your cooperation and timely reaction. 

Covid cases in the Netherlands are at an all-time high at the moment, at nearly 25.000 cases every 
day. Together with high hospitalisation rates and rising death tolls, the severity of the situation in 
terms of numbers is definitely comparable to moments in the last academic year, where all teaching 
and examination took place fully online. The vaccination rate of 18 - 30 year-olds in the Netherlands 
is at 71% (full vaccination) and thus significantly lower than the population average 
(https://coronadashboard.government.nl/landelijk/vaccinaties). Additionally, this age group has 
higher infection numbers than for example the older age group 
(https://www.rivm.nl/en/news/stabilisation-in-newly-reported-SARS-CoV-2-infections).  
Moreover, the vaccine is also not 100% effective, meaning even vaccinated people can get and pass 
on the virus. Additionally, the protection against infection goes from ~88% to 47% after the period of 
4-5 months (Beintema, N. (2021, 4 December). Wat doet een boosterprik precies? NRC, 7). Many
students got their vaccination 4-5 months (or longer) ago, and are thus, even when vaccinated,
significantly less protected against infection and could thus still be transmitting Covid-19.

Most exams are still scheduled to be conducted in person, which means that entire courses with 
hundreds of students will have to sit in a room for multiple hours at a time in order to take these 
exams (e.g., BA Business Administration, 2nd year: more than 600 students distributed in two halls at 
the exam on the 26th of November in the location of the World Fashion Centre). 

The new restrictions implemented on the 13th of November again introduced the maximum number 
of 75 students in the lecture halls to decrease the risk and ensure students’ safety. However, as of right 
now, there are no restrictions regarding capacities at exam halls. Thus, students who were not allowed 
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to be all together present in the lecture hall are being forced to be together during the exam. 
Additionally, while the 1.5-metre-distance rule might be enforced inside the exam hall, before and 
after the exams, this rule is nearly impossible to ensure. Although the CSR is aware that these are 
national regulations, we believe the UvA should re-evaluate the current situation surrounding in-
person exams. The CvB has a responsibility to provide a safe environment for students and should 
thus recommend the deans and examination boards to critically examine the circumstances and adjust 
the rules accordingly.  

We have received concerned emails and questions of students and heard about various situations that 
have happened during the midterms of block two (appendices 1 and 2). As students do not want to 
waste their one resit opportunity, or, in case there is no resit option, avoid receiving a 1 or NAV on 
their exam, they want to attend their exam under all circumstances. This has led to students attending 
their exams even when they are feeling sick, or after people around them have tested positive for 
Covid-19 (appendix 3).  

At various other universities, for example at the HvA or the VU, there have been Covid-19 outbreaks 
as a result of in-person exams or mandatory in-person work groups 
(https://www.parool.nl/amsterdam/met-corona-besmette-studenten-gaan-toch-naar-vu-door-
aanwezigheidsplicht~bbcb356e/?fbclid=IwAR2ntcctDR_-RBr8PDD14tbRAqfOZ2xt-
WjF5hrFZfuQ5DpCw17R-kRTMbA), (https://www.hvana.nl/lees/42275/anne-kreeg-corona-na-
tentamen-studenten-willen-toets-niet-missen). This means that students go to their exam as they do 
not want to risk their study success, but in consequence, they risk not only their own health and safety 
but also that of other students. 

Therefore, we urgently advise the CvB to take immediate action. For the exam week of block 2, we 
propose the following solutions: 

1. Offer students with Covid-related symptoms or other Covid-related reasons for
absence the possibility to take the exam simultaneously online.

Where this is feasible, (e.g. open book exams, essay-exams), in-person exams should 
be moved online or amended to be take-home exams, and we are happy to see that this 
has been done in many cases already. The CSR considers this the optimal solution, as 
it minimizes the risks for students and allows them to take their exams regularly and in a 
safe way. 

For exams that are still scheduled in person, students that either are infected with Covid, 
show Covid-related symptoms or need to stay home for other Covid-related reasons, for 
example having to quarantine or having to wait for a test result, should be given the 
possibility to take the exam online.  

Sometimes, students are given such a possibility to take their exam online, given they 
provide proof of a positive Covid-test at least 5 days in advance. However, symptoms are 
often shown only a few days after infection, at which point the T-5 days mark has already 
passed. Additionally, this does not help those students that only find out about their 
infection less than 5 days before the exam or that show symptoms very close to the time 
of their exam (e.g. the morning of). 

This option of hybrid examination should be possible, as some students from the 
beginning of the year have been taking exams online because they could not travel to the 
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Netherlands or have serious health concerns and thus have been given an exception for 
the mandatory attendance, including exams. For this, options such as zoom surveillance 
or even other versions of proctoring might be considered, as this is a very exceptional 
circumstance. 

2. Offer an additional resit possibility before the normal resit and closer to the
original exam date for students that could not attend the exam due to Covid-related
issues.

If the above mentioned solutions are not feasible in some cases, and if the exam, for 
some reason, has to take place on-site, students need to be offered a second resit option, 
to avoid the risk of failing the only resit option there is, and thus then failing the course. 
This second resit option is for those students who could not attend the original exam due 
to Covid-related reasons (e.g. symptoms, infection, quarantine, etc.) and should also be 
offered closer to the original date of the exam, to make it easier for these students.  

We believe it is reckless and simply unacceptable to put students in a situation where 
they have to choose between their own and their peers' safety and their academic 
success. Thus, we are asking the CvB to not only follow the government guidelines but 
to be proactive and instruct the deans and thus the programme coordinators, to offer one 
of the provided solutions. 

We hope to have you informed sufficiently and we are looking forward to receiving your 
timely response. 

We hope that we have informed you sufficiently and we are looking forward to receiving your 
response. 

Yours sincerely, 

Kind regards, 

Manish Jhinkoe-Rai 
Voorzitter CSR 21|22 

~ 
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Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 

De Centrale Studentenraad (hierna: CSR) schrijft u dit ongevraagde advies met de grootst 
mogelijke spoed, omdat onmiddellijk handelen in de huidige situatie cruciaal en noodzakelijk is. 
Wij stellen uw medewerking en tijdige reactie dan ook zeer op prijs. 

Het aantal gevallen van Covid in Nederland is op dit moment met bijna 25.000 per dag 
ongekend hoog. Samen met hoge ziekenhuisopnames en stijgende sterftecijfers is de ernst van 
de situatie getalsmatig beslist vergelijkbaar met momenten in het afgelopen academisch jaar, 
toen al het onderwijs en de examens volledig online plaatsvonden. De vaccinatiegraad van 18- 
tot 30-jarigen in Nederland ligt met 71% (volledige vaccinatie) beduidend lager dan het 
bevolkingsgemiddelde((https://coronadashboard.government.nl/landelijk/vaccinaties). 
Bovendien kent deze leeftijdsgroep hogere infectiecijfers dan bijvoorbeeld de oudere 
leeftijdsgroep (https://www.rivm.nl/en/news/stabilisation-in-newly-reported-SARS-CoV-2-
infections). 
Bovendien is het vaccin ook niet 100% effectief, wat betekent dat ook gevaccineerden het virus 
kunnen krijgen en doorgeven. Bovendien daalt de bescherming tegen infectie van ~88% naar 
47% na de periode van 4-5 maanden (Beintema, N. (2021, 4 December). Wat doet een boosterprik 
precies? NRC, 7). Veel studenten hebben hun vaccinatie 4-5 maanden (of langer) geleden 
gekregen, en zijn dus, zelfs als ze gevaccineerd zijn, aanzienlijk minder beschermd tegen infectie 
en kunnen dus nog steeds Covid-19 overdragen.   

De meeste examens worden nog steeds persoonlijk afgenomen, wat betekent dat hele 
opleidingen met honderden studenten meerdere uren achtereen in een zaal moeten zitten om 
deze examens af te leggen (bijv. BA Bedrijfskunde, 2e jaar: meer dan 600 studenten verdeeld 
over twee zalen bij het examen op 26 november in de locatie van het World Fashion Centre). 

Bij de nieuwe beperkingen die op 13 november zijn ingevoerd, is opnieuw het maximumaantal 
van 75 studenten in de collegezalen ingevoerd om het risico te verminderen en de veiligheid 
van de studenten te waarborgen. Op dit moment zijn er echter geen beperkingen wat de 
capaciteit in de examenzalen betreft. Studenten die niet allemaal samen in de collegezaal 
aanwezig mochten zijn, worden dus gedwongen samen te zijn tijdens het examen. Bovendien 
kan de regel van 1,5 meter afstand in de examenzaal weliswaar worden gehandhaafd, maar 
voor en na de examens is deze regel bijna onmogelijk te handhaven. Hoewel de CSR zich ervan 
bewust is dat dit landelijke regels zijn, zijn wij van mening dat de UvA de huidige situatie 
rondom in-person examens opnieuw moet evalueren. Het CvB heeft de verantwoordelijkheid 
om een veilige omgeving voor studenten te bieden en zou dus de decanen en 
examencommissies moeten adviseren om kritisch naar de omstandigheden te kijken en de 
regels hierop aan te passen.  

We hebben bezorgde mails en vragen van studenten ontvangen en gehoord over verschillende 
situaties die zich hebben voorgedaan tijdens de tentamens van blok twee (bijlage 1 en 2). 
Aangezien studenten hun enige herkansingsmogelijkheid niet willen verspillen, of, als er geen 
herkansingsmogelijkheid is, willen voorkomen dat ze een 1 of een NAV krijgen op hun examen, 
willen ze onder alle omstandigheden aanwezig zijn op hun examen. Dit heeft ertoe geleid dat 
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studenten hun tentamens zelfs bijwonen als ze zich ziek voelen, of nadat mensen in hun 
omgeving positief zijn getest op Covid-19 (bijlage 3).  

Aan verschillende andere universiteiten, bijvoorbeeld aan de HvA of de VU, zijn uitbraken van 
Covid-19 geweest als gevolg van in-person tentamens of verplichte in-person werkgroepen 
(https://www.parool.nl/amsterdam/met-corona-besmette-studenten-gaan-toch-naar-vu-door-
aanwezigheidsplicht~bbcb356e/?fbclid=IwAR2ntcctDR_-RBr8PDD14tbRAqfOZ2xt-
WjF5hrFZfuQ5DpCw17R-kRTMbA), (https://www.hvana.nl/lees/42275/anne-kreeg-corona-na-
tentamen-studenten-willen-toets-niet-missen). Dit betekent dat studenten naar hun tentamen gaan 
omdat ze hun studiesucces niet in de waagschaal willen stellen, maar daardoor niet alleen hun 
eigen gezondheid en veiligheid in gevaar brengen, maar ook die van andere studenten. 

Daarom adviseren wij het CvB dringend om onmiddellijk actie te ondernemen. Voor de 
tentamenweek van blok 2 stellen wij de volgende oplossingen voor: 

1. Bied studenten met Covid-gerelateerde klachten of andere Covid-gerelateerde
redenen van afwezigheid de mogelijkheid om het tentamen gelijktijdig online af te
leggen.

Waar dit haalbaar is, (bijv. open boek examens, essay-examens), zouden in-person examens 
online verplaatst moeten worden of gewijzigd moeten worden in take-home examens, en we 
zijn blij te zien dat dit in veel gevallen al gedaan is. De CSR is van mening dat dit de optimale 
oplossing is, aangezien de risico's voor studenten hierdoor tot een minimum worden beperkt en 
zij hun examens regelmatig en op een veilige manier kunnen afleggen. 

Voor examens die nog steeds in persoon worden afgenomen, moeten studenten die met Covid 
besmet zijn, Covid-gerelateerde symptomen vertonen of om andere Covid-gerelateerde redenen 
thuis moeten blijven, bijvoorbeeld omdat zij in quarantaine moeten of op een testresultaat 
moeten wachten, de mogelijkheid krijgen om het examen online af te leggen.  

Soms krijgen studenten zo'n mogelijkheid om hun examen online af te leggen, mits zij ten 
minste 5 dagen van tevoren een bewijs van een positieve Covid-test indienen. De symptomen 
worden echter vaak pas enkele dagen na de besmetting zichtbaar, en dan is de T-5 dagen al 
verstreken. Bovendien helpt dit niet de studenten die hun infectie pas minder dan 5 dagen voor 
het examen ontdekken of die symptomen vertonen zeer dicht bij het tijdstip van hun examen 
(bv. de ochtend van). 

Deze optie van hybride examens moet mogelijk zijn, aangezien sommige studenten vanaf het 
begin van het jaar online examens hebben afgelegd omdat zij niet naar Nederland konden 
reizen of ernstige gezondheidsproblemen hebben en daarom een uitzondering hebben 
gekregen voor de verplichte aanwezigheid, inclusief examens. Hiervoor zouden opties zoals 
zoomsurveillance of zelfs andere versies van proctoring kunnen worden overwogen, aangezien 
dit een zeer uitzonderlijke omstandigheid is. 
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2. Bied een extra herkansingsmogelijkheid vóór de normale herkansing en dichter bij
de oorspronkelijke examendatum voor studenten die het examen niet konden
bijwonen vanwege Covid-gerelateerde problemen.

Als de hierboven vermelde oplossingen in sommige gevallen niet haalbaar zijn, en als het 
examen om een of andere reden ter plaatse moet plaatsvinden, moet studenten een tweede 
herkansingsmogelijkheid worden aangeboden, om te vermijden dat ze niet slagen voor de enige 
herkansingsmogelijkheid die er is, en dus zakken voor de cursus. Deze tweede 
herkansingsmogelijkheid is bedoeld voor studenten die het oorspronkelijke examen niet 
konden bijwonen vanwege Covid-gerelateerde redenen (bijv. symptomen, infectie, quarantaine, 
enz.) en moet ook dichter bij de oorspronkelijke examendatum worden aangeboden, om het 
voor deze studenten gemakkelijker te maken.  

Wij vinden het roekeloos en gewoonweg onaanvaardbaar om studenten in een situatie te 
brengen waarin zij moeten kiezen tussen hun eigen veiligheid en die van hun medestudenten en 
hun studiesucces. Wij vragen het CvB dan ook om niet alleen de richtlijnen van de overheid te 
volgen, maar proactief te zijn en de decanen en daarmee de opleidingscoördinatoren, op te 
dragen een van de geboden oplossingen aan te bieden. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw tijdige reactie graag 
tegemoet. 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

Met vriendelijke groet, 

Manish Jhinkoe-Rai 
Voorzitter CSR 21|22 

~ 




