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Geachte leden van de examencommissie, beste Dick, 

Het afgelopen jaar heeft de Studentenraad diverse keren met het opleidingsteam en onderwijssupport 

samen gezeten om te kijken naar de opzet van de diploma-uitreiking voor de bachelor studenten. In deze 

gesprekken is afgesproken de uitreiking open te stellen voor alle studenten in plaats van alleen de 

nominaal studerende studenten. 

Om dit plan verder uit te werken, is er een werkgroep ingesteld. Deze bestaat uit afgevaardigden van het 

opleidingsteam, onderwijssupport, de Studentenraad en studievereniging MFAS. Hieronder volgt een 

beschrijving van het plan zoals de werkgroep dit bedacht heeft. 

Er zullen twee uitreikingen per jaar plaatsvinden. Een in september en één in november. Aangezien er 

meer studenten en meer gasten zullen komen, zal de uitreiking gelijktijdig in twee collegezalen 

plaatsvinden. De sprekers die altijd uitgenodigd worden, zullen elkaar afwisselen in beide zalen.  

Het daadwerkelijk overhandigen van de diploma’s is altijd een enorme en langdurende gebeurtenis. Als 

oplossing heeft de werkgroep hiervoor bedacht dat de diploma’s tijdens de ceremonie overhandigd zullen 

worden, maar niet ondertekend. Voor het ondertekenen zal een aparte plek ingericht worden, waar 

studenten dan ook de gelegenheid hebben om foto’s te maken. Hierdoor hoeven de studenten tijdens de 

borrel niet continu een plasmascherm in de gaten te houden om te kijken of ze al aan de beurt zijn en 

kunnen ze weg wanneer zij dit willen. Dit onderdeel zal nog verder uitgewerkt worden door de werkgroep. 

De borrel na afloop van de ceremonie zal niet langer door Vitam verzorgd worden, maar door de MFAS. 

Het idee hierachter is dat het ‘voor studenten, door studenten’ is en dat dit de sfeer verhoogd. De MFAS 

zal zorg dragen voor zowel drinken als snacks (nootjes). Het voordeel hierbij is dat de prijs voor de borrel 

enorm omlaag gaat, waardoor de uitreiking binnen het huidige budget blijft. Dit voorstel wordt op dit 

moment nog met Vitam en de afdeling Services besproken. Het is nog niet duidelijk of zij met dit voorstel 

instemmen. 

De werkgroep verneemt graag de reactie van de examencommissie op bovenstaand plan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep, 

 

 

 

Lydia Schonewille  

Studentenraad   


