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Reactie op het advies van de FSR betreffende het VU-tentamenbeleid

Geachte Studentenraad,
Hierbij reageer ik op het ongevraagd advies van de raad van 15 mei 2019 waarin de raad ingaat op de
situatie waarin studenten van de FNWI tentamen afleggen in een grote tentamenzaal van de VU.
De raad constateert dat in het geval dat een tentamen in een gebouw van de VU wordt afgelegd daar
de (huis)regels van de VU voor het gebruik van die ruimten gelden. Gebleken is dat de regels van de
VU voor sommige tentamenruimten afwijken van de regels zoals die in de FNWI gelden. Die
afwijkingen betreffen bijvoorbeeld de regels met betrekking tot toegang tot de zaal, eten en
toiletbezoek en leiden mogelijk tot onduidelijkheid voor studenten.
De raad stelt voor dat de FNWI en FdB (VU) gezamenlijk regels ontwerpen speciaal voor studenten
in de joint degree-opleidingen die dan zouden moeten gelden voor zowel de gebouwen van de VU
als de UvA. Ik merk op dat in de tentamenzalen van de VU in veel gevallen meerdere tentamens
tegelijk worden afgenomen, waardoor studenten van VU-opleidingen en joint degree-opleidingen bij
elkaar in een ruimte kunnen zitten. Het hanteren van verschillende regels binnen één tentamenruimte
zal tot onrust in de zaal en daarmee minder goede omstandigheden voor de studenten leiden. Ook
worden vakken gevolgd door studenten van meer dan een opleiding, mogelijk niet allemaal joint
degrees. Daarbij is het een gegeven dat regelingen en beleid in de VU vrijwel altijd op centraal
niveau worden vastgesteld en dan geldt voor alle opleidingen en studenten van de VU. De
bewegingsruimte voor de faculteit FdB is ook op dit punt heel klein. Ik zie deze oplossing dan ook
niet als haalbaar.
Een andere oplossing ziet de raad in het vermijden van tentamens in zalen van de VU waarvoor de
afwijkende regels gelden. Op zich is dat een goede suggestie, maar het aantal tentamens dat moet
worden geroosterd is zo groot dat een dergelijke beperking vooraf een te grote druk op het
roosterproces legt.
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Een derde oplossing ziet de raad in het actief en duidelijk informeren van de studenten die het
tentamen in een gebouw van de VU moeten maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een melding
in Datanose of Canvas bij de aankondiging waar het tentamen zal plaatsvinden. Daarnaast zou in het
tutoraat of bij Academische Vaardigheden aandacht aan dit aspect van de studie worden besteed.
Deze oplossing past naar mijn idee het best bij de situatie zoals die op dit moment is: waar deze
afwijking van regels zoals die in de FNWI aan de orde is, zullen we de studenten daarover goed
informeren.
Op de website van elk van de joint degree-opleidingen is daarom een melding geplaatst van de
afwijkende regels in de zalen van de VU. Het hoofd ESC zal in overleg met de
Opleidingsdirecteuren nagaan of ook een melding op de Canvaspagina of de Studiewijzer van de
betreffende vakken een goede mogelijkheid is om deze informatie bekend te maken. Ook bij de
introductie van de eerstejaarsstudenten zal aan dit onderwerp aandacht worden besteed.
Ik dank de raad voor de opmerkzaamheid en het melden van deze afwijkende gang van zaken. Met
de genomen maatregelen verwacht ik mogelijke misverstanden te voorkomen en voor de betreffende
studenten voldoende duidelijkheid te scheppen.
Ik hoop de raad zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. P.H. van Tienderen,
decaan
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