
Geachte decaan, beste mevrouw Zieck,  

De Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid doet u hierbij een ongevraagd advies toekomen 
aangaande extra tentamenvoorzieningen bij functiebeperkingen.  

Het is voor studenten met een functiebeperking mogelijk een extra tentamenvoorziening aan te vragen. 
Daarmee zijn wij tevreden. Op dit moment is deze mogelijkheid geregeld in artikel 4.5 van de OER. 
Met dit artikel zijn wij ontevreden. Deze ontevredenheid wordt – blijkens meerdere klachten die wij 
binnenkregen – gedeeld door studenten. Hieronder vindt u eerst een weergave van het probleem; daarna 
presenteren wij een oplossing.  

Problemen 

Studenten met een functiebeperking moeten nu minimaal twee weken van voor het tentamen een extra 
tentamenvoorziening aanvragen bij het betreffende onderwijssecretariaat. Dit staat in artikel 4.5 lid 4 
van de OER. Van dit artikel wordt veelvuldig gebruik gemaakt (bijvoorbeeld door studenten met 
dyslexie die zo extra tijd kunnen aanvragen voor hun tentamen). Door het moment en de manier van 
aanvragen van de extra tentamenvoorziening te scheiden van het moment waarop studenten zich moeten 
aanmelden voor tentamens ontstaan evenwel drie problemen. Deze worden hieronder toegelicht.  

Secretariaat  

Voor tentamens meld je je aan via SIS. Het aanvragen van extra tijd gebeurt echter via het secretariaat. 
Het maakt niet uit hoe lang voor je tentamen je extra tijd wilt aanvragen, dit verschil zorgt ervoor dat 
studenten met een functiebeperking altijd ook een extra handeling moeten verrichten. Of je nu twee 
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weken voor het tentamen of gelijktijdig met de tentamenaanmelding de extra tijd aanvraagt, er is altijd 
sprake van een extra aanmelding.  

Twee weken  

Dat de extra tentamenvoorziening twee weken voor afname van het tentamen moet worden aangevraagd 
leidt bij veel studenten ook tot onvrede. Niet alleen moet je een extra handeling verrichten, je moet dit 
ook betrekkelijk lang vóór afname van het tentamen doen. Het is tevens onduidelijk waarom deze 
termijn bestaat. Studenten die extra tijd verlangen hebben zich reeds aangemeld voor een tentamen, dus 
met de capaciteit van de zaal hoeft geen rekening meer gehouden te worden. Slechts de duur van de 
zaalhuur kan een rol spelen, maar als slechts één student extra tijd heeft aangevraagd kan dit voor de 
volgende studenten geen argument meer zijn. Een volgend probleem ontstaat wanneer de termijn wordt 
overschreden: gebeurt dit bij de aanmelding voor een tentamen, dan kan de student zich nog na-
inschrijven; voor studenten die een extra tentamenvoorziening willen aanvragen geldt dit niet en gaat 
die mogelijkheid simpelweg verloren. Wederom: als slechts één student gebruik wil maken van extra 
tijd en deze voorziening ook tijdig heeft aangevraagd, dan zou een latere aanvraag van andere studenten 
voor de zaalhuur ook geen probleem moeten vormen, dus ook als de termijn van twee weken een 
administratief doel dient zou, net als bij het aanmelden voor tentamens, bij het aanvragen van een extra 
tentamenvoorziening ook iets als een na-aanvraag moeten bestaan.  

Herhaaldelijk  

Elk tentamen is weer anders, en dat rechtvaardigt ook de afzonderlijke aanmelding die daarvoor 
herhaaldelijk vereist is. Bij extra tentamenvoorzieningen is dit vaak niet zo. Extra tijd blijft extra tijd. 
Toch wordt er aan studenten met een functiebeperking gevraagd steeds opnieuw extra 
tentamenvoorzieningen aan te vragen. Ten eerste verergert dit de hiervóór genoemde problemen: steeds 
het secretariaat aanschrijven in plaats van aanvragen via SIS is erger dan dit één keer te doen; één keer 
je te conformeren aan de termijn van twee weken is minder erg dan dit elke keer te moeten doen. Ten 
tweede, onafhankelijk van de overige problemen, leidt het herhaaldelijk aanvragen van extra 
tentamenvoorzieningen bij studenten tot onvrede omdat zij zich hierdoor telkens opnieuw 
geconfronteerd zien met hun beperking. Het gaat dus niet alleen om de extra handeling, ook de aard van 
die handeling is voor veel studenten onprettig.  

Oplossing  

Het komt ons voor dat de hierboven genoemde problemen makkelijk zijn op te lossen. De problemen 
komen, zoals gezegd, voort uit het scheiden van plaats en moment van aanmelden voor tentamens en 
aanvragen van extra tentamenvoorzieningen. We moeten er dus voor zorgen dat deze weer samenvallen. 
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De beste methode hiervoor zou zijn naast de reguliere aanmeldingen in SIS een extra optie toe te 
voegen waarvoor studenten zich kunnen aanmelden die gebruik willen maken van een extra 
tentamenvoorziening. Net als het secretariaat nu doet als het een verzoek van een student ontvangt, kan 
het in dat geval controleren of de studenten die zich via SIS hiervoor hebben aangemeld ook recht 
hebben op een extra tentamenvoorziening.  

De hierboven genoemde oplossing vergt uiteraard een technische aanpassing van SIS. Tot op het 
moment waarop die gerealiseerd is, kan de volgende oplossing wellicht uitkomst bieden: in plaats van 
studenten te verzoeken per tentamen een aanvraag te doen voor een extra tentamenvoorziening, wordt 
hen gevraagd zich eenmalig op een lijst te laten plaatsen, waarna de afnemers van het tentamen de 
namen op die lijst vergelijken met die van iedereen die zich  

heeft aangemeld voor het tentamen, en daardoor iedereen die op de lijst staat automatisch gebruik kan 
maken van de  

extra tentamenvoorziening. Op die manier hoeven slechts mensen die incidenteel gebruik willen maken 
van een extra voorziening – en dus niet op de lijst staan – via het secretariaat hierom te vragen.  

Wij hopen u op deze manier genoeg geïnformeerd te hebben over de onvrede die heerst over de regeling 
van de extra tentamenvoorzieningen op onze faculteit, en u overtuigd te hebben van de noodzaak hier, 
middels een makkelijk in te voeren een weinig ingrijpende oplossing, wat aan te doen.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid, 

Lodewijk van Eeden 

~
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