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Betreft 

Ongevraagd advies n.a.v. COVID-19 maatregelen tijdens WDD3 tentamen in World Fashion 

Centre 

       

Geachte leden van het Opleidingsteam Geneeskunde, 

 

Op 23 december j.l. heeft de tentaminering van WDD-3 fysiek plaatsgevonden op locatie World 

Fashion Centre (WFC). De Studentenraad heeft gesignaleerd dat de vooraf afgesproken 

werkwijze om dit veilig te laten plaatsvinden volgens de geldende adviezen van het RIVM niet 

gevolgd is.  

 

Allereerst waren er op locatie WFC stewards aanwezig die niet genoeg hebben gehandhaafd om 

de in- en uitloop in goede banen te leiden. Dit heeft ertoe geleid dat er opstoppingen zijn 

ontstaan van groepen studenten, waar 1.5 meter afstand houden onmogelijk was. Dit mede 

doordat er lang gewacht werd met het openen van de tentamenzaal wat de doorstroom deed 

stagneren. Daarbij werd gedurende het tentamen niet gecontroleerd op het dragen van 

mondkapjes, wat resulteerde in studenten die zonder mondkapje op locatie rondliepen.  Ten 

slotte is het gehele cohort van geschat 350 studenten in één tentamenzaal geplaatst, terwijl het 

cohort in de IWO zalen is verdeeld over meerdere zalen.     

                                            

Studenten, een enkele uitzondering daargelaten, zijn door de opleiding verplicht om het 

tentamen fysiek te maken, onder de belofte dat het tentamen veilig volgens de geldende 

adviezen afgenomen zal worden. . Echter door het niet volgen van de afgesproken werkwijze 

heeft dit voor de studenten geresulteerd in een onveilige situatie gepaard gaande met onmacht, 

een onveilig gevoel en afleiding voor het tentamen.  
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Op het OTgen-SR overleg d.d. 21-12-2021 heeft de Studentenraad haar zorgen geuit over de 

fysieke tentaminering ten tijde van hoge aantallen besmettingen. Het Opleidingsteam 

Geneeskunde heeft toen haar werkwijze aan de Studentenraad uitgelegd. Om de tentaminering 

op een veilige manier te laten plaatsvinden, zouden stewards worden aangenomen en werd er 

nagedacht over een overdekte wachtruimte buiten en ‘tijdslots’ om drukte tijdens de in- en 

uitloop te voorkomen. Bovendien heeft de Studentenraad tijdens dit overleg gevraagd om 

verruiming van de mogelijkheid het tentamen online te maken. De Studentenraad vindt dat 

iedere student de mogelijkheid moet krijgen om zich te motiveren middels een brief aan de 

Examencommissie waarom hij/zij het tentamen online wenst te maken. Na overleg tussen het 

Opleidingsteam Geneeskunde en de Examencommissie is dit voorstel helaas afgekeurd. 

De Studentenraad betreurt het ten zeerste dat ondanks de poging om een dergelijke onveilige 

situatie te voorkomen middels bespreking tijdens het OTgen-SR overleg, deze zich toch heeft 

voorgedaan.  

 

De Studentenraad wil benoemen dat deze onveilige situatie zich uitsluitend heeft voorgedaan 

op locatie WFC. De tentaminering op locatie IWO heeft wel volgens de vooraf gemaakte 

afspraken plaatsgevonden. Dit maakt ons hoopvol dat een dergelijke situatie zich in de 

toekomst niet nogmaals voor zal doen. 

 

Concluderend acht de Studentenraad de voorgedane situatie tijdens de tentaminering van 

WDD-3 d.d. 23 december als ontoelaatbaar en komt zij daarom ongevraagd tot de volgende 

adviezen. Allereerst adviseert de raad excuses aan te bieden aan de studenten die het tentamen 

van WDD-3 fysiek hebben gemaakt en mede door toedoen van de opleiding in een onveilige 

situatie beland zijn. De Studentenraad hoopt dat deze studenten zich daarmee gehoord voelen. 

De raad is zich ervan bewust dat de opleiding op 14 januari een Canvas bericht naar studenten 

heeft gestuurd over de onveilige situatie, maar achten dit bericht niet afdoende. Ten slotte wil 

de Studentenraad dringend adviseren de werkwijze strakker te formuleren en een plan op te 

stellen om een dergelijke situatie koste wat het kost te voorkomen in de toekomst. Wij zijn ons 

ervan bewust dat deze verantwoordelijkheid op centraal niveau ligt en niet alleen bij de 

faculteit, maar willen jullie desondanks met klem verzoeken om aan te dringen op een betere 

gang van zaken, aangezien het bij de IWO zalen wel goed is verlopen en dit dus wel degelijk 

mogelijk is.    

 

 

Immer tot toelichting bereid, 

 

Namens de studentenraad, 

 

Aniek Spil    Stan de Ronde   Tosca Manrique Hehl 

Voorzitter   Vicevoorzitter   Secretaris 

  



 Facultaire 
Studentenraad 

studentenraad.nl/amc  ~  amc@studentenraad.nl 

XX november 2019  ~  [ONDERWERP] 
 

Pagina 3 ~ 3 

      

~ 
 

CC: Opleidingsteam Medische informatiekunde, Examencommissie Geneeskunde en Medische 

Informatiekunde, Raad van Bestuur, Saskia Peerdeman 


