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Advies omtrent fysieke tentaminering
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Geachte leden van de Examencommissie,
Op 21 december j.l. heeft de Studentenraad op het overleg met het Opleidingsteam
Geneeskunde de fysieke tentaminering besproken. De aanleiding hiervoor waren de
aangescherpte maatregelen rondom COVID-19, waar het echter wel toegestaan bleef om de
tentamens fysiek en zonder anderhalve meter afstand door te laten gaan. Meerdere studenten
hebben hun zorgen hierover geuit, mede wegens het stijgende aantal besmettingen in
Amsterdam. Een student heeft zelfs een bezorgde brief geschreven naar het Opleidingsteam. De
Studentenraad voelde zich daardoor genoodzaakt om de opleiding te adviseren studenten de
ruimte te geven om het tentamen online te maken, niet alleen indien zij zelf een medische
aandoening hebben, maar ook als zij angstig zijn of kwetsbare naasten hebben. Het
Opleidingsteam heeft dit vervolgens met jullie besproken, waarna er in gezamenlijkheid is
besloten om dit verzoek niet in te willigen, mede wegens de volgende redenen:

●

●

●

Geciteerd uit de mail gestuurd door Petra Habets op 22 december j.l.:
“We komen mogelijkerwijs in grijs gebied en dat willen we niet; geldt deze verruiming
alleen voor studenten met kwetsbare ouders/verzorgers of bedoelen we gezinsleden,
huisgenoten, familie? Kortom wat zijn wel/niet ‘directe naasten’?
Er zal enige bewijslast toegevoegd moeten worden analoog aan de meldingen mbt
quarantaine en/of eigen medische aandoening. Welke bewijs kan er aangeleverd
worden? Wij zien geen mogelijkheid tot een passende bewijsvoering.
Als er sprake is van angst; in hoeverre laat je dit leidend zijn voor je beleid?

●

●

Een eventuele verruiming van de regels vraagt ook last minute aangepaste
communicatie (welke dan wellicht niet tijdig door alle studenten gelezen wordt); wij
zijn hier geen voorstander van.
Organisatorisch; wij kunnen binnen een dergelijke korte termijn niet voldoende
aanvullende ZOOM capaciteit regelen.”

Allereerst is de Studentenraad te spreken over de mogelijkheid die de opleiding biedt voor
studenten om tentamens fysiek te kunnen maken. Een grote groep studenten maakt hier dan
ook dankbaar gebruik van. Echter, er blijft een kleine groep studenten die wegens verschillende
redenen zich niet comfortabel voelt bij het afnemen van een fysiek tentamen. Voor deze
studenten zouden wij graag een gepast beleid zien.
De Studentenraad zou graag een verruiming zien van de mogelijkheid om het tentamen online
af te leggen voor studenten met kwetsbare naasten of vanwege angst om besmet te raken, om
welke reden dan ook. In ons ideale scenario zou dit kunnen worden aangevraagd door middel
van een motivatiebrief, waarin de student diens situatie uitlegt. De Studentenraad is van
mening dat het het ontstaan van een “grijs gebied” niet van toepassing is. De student kan in de
motivatiebrief uitleggen welke band er bestaat met de betreffende naaste. Er zou wat ons
betreft geen eenduidige definitie moeten zijn van een naaste, omdat de situatie per individu
verschilt. Ook de angst die een student ervaart om welke reden dan ook, kan in sommige
situaties wel degelijk leidend zijn om een tentamen online te willen maken. Tevens vindt de
Studentenraad het niet gepast om studenten te vragen bewijsvoering te leveren. Volgens de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) artikel 9, lid 1, mag niet worden gevraagd
naar gegevens over gezondheid, dus ook niet naar waarom een student, laat staan naaste van,
kwetsbaar is. Een brief aan de Examencommissie, met daarin een motivatie waarin de student
uitlegt waarom die het tentamen online zou moeten maken, zou voldoende moeten zijn. De
student neemt namelijk de stap om de Examencommissie aan te schrijven om een uitzondering
te maken op diens persoonlijke situatie, waarna de Examencommissie het besluit maakt om
toestemming te verlenen voor online tentaminering. De Studentenraad begrijpt dat een besluit
over iemands persoonlijke situatie niet snel is gemaakt, daarom zouden wij voorstellen om de
deadline voor een dergelijke motivatiebrief eerder te stellen dan voor studenten die het
tentamen online moeten maken wegens een positieve COVID-test of quarantaine.
Daarbij verwacht de Studentenraad dat het advies van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap uit het bijgesloten servicedocument Hoger Onderwijs 2021-2022 dat
luidt: “Van de onderwijsinstelling wordt verwacht dat zij met medewerkers en studenten die om
gezondheidsredenen van zichzelf of naasten (nog) niet naar de instelling kunnen of durven komen
met maatwerk en vanuit gezond verstand en wederzijds respect tot passende oplossingen te
komen.” ook voor tentaminering wordt nageleefd.
Bovendien zijn tijdens de afgelopen tentamens in het World Fashion Centre de beoogde
veiligheidsmaatregelen niet behaald waardoor studenten risico op besmetting hebben gelopen
(zie ook brief met kenmerk U.22.02). Naast dat dit laat zien dat een fysiek tentamen wel degelijk
risico’s met zich meebrengt, is dit ook in strijd met de opgestelde regels en richtlijnen van de
Examencommissie. Hierin wordt namelijk gesteld dat het houden van toezicht op een goede
gang van zaken tijdens tentamens een van de taken van de Examencommissie is. Wegens de
voorgedane onveilige situatie is de zorg van de studenten om potentieel zichzelf of hun
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kwetsbare naasten te besmetten zeer gegrond en hoopt de Studentenraad dat de
Examencommissie passend beleid maakt voor studenten met zorgen rondom tentaminering.
Gezien er een groter tijdsbestek is alvorens de komende tentaminering plaatsvindt, zijn wij van
mening dat hiermee het argument betreffende het regelen van aanvullende ZOOM capaciteit
niet meer van toepassing is. Ook zal een dergelijke regeling op een relatief kleine groep
studenten van toepassing zijn, waardoor communicatie naar studenten die worstelen met de
situatie waarin tentaminering plaatsvindt goed mogelijk zal zijn.
Concluderend is de Studentenraad het oneens met de beslissing van de Examencommissie om
het verzoek voor het verruimen van de mogelijkheid van online tentaminering voor studenten
met angst of kwetsbare naasten niet in te willigen. Wegens het nog altijd toenemende aantal
besmettingen, met name in Amsterdam, wil de Studentenraad de Examencommissie met klem
adviseren om bij de komende tentamens studenten meer ruimte te geven om het tentamen
online te maken. Niet alleen indien zij een medische aandoening hebben, maar ook als zij
angstig zijn of kwetsbare naasten hebben. We zien graag dat dit zonder uitgebreide bewijslast
gebeurt,bijvoorbeeld door middel van een aanvraag via een motivatiebrief. De Studentenraad
wijst daarbij naar het advies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om voor
studenten die niet naar de instelling kunnen of durven komen tot een passende oplossing te
komen.
Graag zien wij jullie reactie tegemoet. Daarnaast nodigen wij jullie uit tot gesprek om dit nader
te bespreken.
Immer tot toelichting bereid,
Namens de Studentenraad,

Aniek Spil
Voorzitter

Stan de Ronde
Vicevoorzitter

Tosca Manrique Hehl
Secretaris

~
CC: Raad van Bestuur, prof. dr. S.M. Peerdeman, Opleidingsteam Geneeskunde,
Opleidingscommissie Geneeskunde, Opleidingsteam Medische Informatiekunde,
Opleidingscommissie Medische Informatiekunde
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