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Jaarcirkels 2014 - 2015

Geacht college,
De Universiteitsraad heeft kennis genomen van de Jaarcirkels 2014 – 2015 (kenmerk
UR 14-004), die u ter advies heeft aangeboden. De UR heeft zich in zijn
beraadslagingen gericht op de geplande zomerherkansingen in week 30, daar hem
aangaande dit punt negatieve klanken ter ore zijn gekomen. In de commissie OOS dd.
22-01-2014 heeft de UR zijn gedachten hierover gedeeld met de rector. Zijn reactie
was dat hij hierover geen klachten had gehoord, dat hij niet zelf zal gaan informeren bij
de opleidingen en dat hij alleen bij duidelijke signalen dat de regeling niet goed werkt
zaken gaat aanpassen.
De UR vindt echter dat het wachten op signalen leidt tot het ontwijken van het
probleem. Daarom heeft de UR naar aanleiding van deze reactie besloten zelf naar de
opleidingen toe te gaan door middel van het stellen van een aantal vragen aan de
opleidings- of examencoördinatoren van alle opleidingen. Deze inventarisatie leidde tot
het gegeven dat de meningen hierover nogal verdeeld zijn. De ene helft van de
coördinatoren geeft aan dat men de regeling niet ideaal vindt, maar dat men geen
betere oplossingen ziet m.b.t. de Harde Knip en BSA. Het andere deel van de
coördinatoren is allerminst gelukkig met deze regeling en ziet grote problemen met
betrekking tot de aanwezigheid van docenten en examencommissies. Het algemene
beeld wat uit deze inventarisatie komt is dat veel opleidingen zelf regelingen hebben
getroffen, door de herkansingen zoveel mogelijk aansluitend aan het 4e kwartiel aan te
bieden of door andere opleiding-specifieke oplossingen.
De UR constateert dat de studenten op basis van de jaarcirkels uit zullen gaan van
herkansingen in week 30, maar dat de opleidingen de herkansingen mogelijk in een
andere week aanbieden. De UR adviseert daarom de regeling van een vaste
herkansingsweek 30 af te schaffen en de opleidingen, aan de hand van een aantal
voorwaarden, zelf de zomerherkansingen te laten inrichten.

CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
- de Jaarcirkels 2014 – 2015 (kenmerk UR 14-004);

gehoord:
- de beraadslagingen in de commissievergadering OOS dd. 22 januari 2014;
- de reacties van de opleidings- of onderwijscoördinatoren van alle opleidingen op
de vragen van de UR n.a.v. de herkansingen in week 30;
overwegende:
- dat veel docenten en leden van de examencommissies afwezig zijn in week 30;
- dat veel opleidingen de herkansingen zelf inrichten;
- dat veel opleidingen zelf oplossingen hebben voor de problematiek rond de
Harde Knip en BSA;
- dat de studenten op basis van de jaarcirkel al een planning zullen maken voor
de herkansingen in de zomervakantie, maar dat dit voor een aantal opleidingen
niet zal kloppen;
besluit:
negatief te adviseren aangaande de jaarcirkels 2014 – 2015,
tenzij het college de vaste week 30 voor zomerherkansingen schrapt en de opleidingen
zelf de herkansingen laat inrichten door alleen de volgende voorwaarden mee te geven
aan de opleidingen:
- de uiterlijke datum m.b.t. BSA
- de uiterlijke datum m.b.t. Harde Knip
- de opleidingen moeten vóór 1 januari de herkansingstijden voor de komende
zomer aan haar studenten en medewerkers bekend maken.
Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

dr. ir H. Wormeester,
voorzitter

