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Jaarcirkels 2013-2014

Geacht college,
De Universiteitsraad heeft uw adviesvraag met betrekking tot de Jaarcirkels in goede
orde ontvangen.
In de afgelopen maanden is de Jaarcirkel in verschillende gremia al uitgebreid
bediscussieerd. Zoals inmiddels gebruikelijk concentreert de discussie zich
voornamelijk op de positie van de herkansingen in de zomerperiode.
Aan de ene kant kunnen deze herkansingen niet te vroeg worden afgenomen, omdat
de tentamens van blok 2B dan nog niet zijn nagekeken. Aan de andere kant is veel
later ook geen optie, omdat voor aanvang van het nieuwe collegejaar, en het liefst ruim
voor aanvang van het nieuwe collegejaar, bekend moet zijn welke studenten geslaagd
zijn in verband met de harde knip. Gezien de vraag naar vroegtijdige bekendmaking
van het behalen van het bachelor diploma voortkomt uit de wettelijke harde knip
regeling kan verwacht worden dat soortgelijke problematiek zich ook op andere
instellingen voor hoger onderwijs voordoet. De URaad is daarom van mening dat het
verstandig is dat het college deze problematiek ook op landelijk niveau zal aankaarten.
Waar de gulden middenweg vaak uitkomst biedt, beperkt deze in dit geval ernstig de
mogelijkheid van studenten en docenten om een aantal weken aaneengesloten op
vakantie te gaan – zeker als wordt meegenomen dat partner en gezin wellicht
gebonden zijn aan de bouwvak vakantie.
De URaad constateert dat elke mogelijke oplossing nadelen heeft en dat er op enig
moment een besluit moet vallen. Beter dan het alsmaar heen en weer schuiven van de
tentamenweek is dan ook het zoeken naar een oplossing voor de onderliggende
problemen. Zo zouden de betreffende docenten al voor een aardig deel worden ontlast
als niet langer, zoals nu vaak het geval, reglementair vereist is dat zij aanwezig zijn bij
het tentamen en/of een iets ruimere nakijktermijn gehanteerd zou worden dan de nu
vastgestelde één week. De discussie over de verplichting tot persoonlijke
aanwezigheid van de vakdocent bij tentamens zal later worden gevoerd.
Een wellicht kleiner maar zeker pregnanter probleem ligt aan het eind van blok 1B (1
februari deadline). Op dit moment kan er zelfs nog op 1 februari een (her)tentamen

gepland zijn, terwijl voor 1 februari de geslaagd-verklaring al bekend moet zijn wanneer
een student zou willen doorstromen naar een Master aan een andere universiteit en
per 1 februari zou willen starten. De URaad zou het zeer onwenselijk vinden als door
een ongelukkige planning van de (her)tentamens 2e kwartiel de student een half jaar
vertraging zou oplopen. De URaad verzoekt u dan ook te komen met een concreet
(procedure)voorstel hoe om te gaan met deze situatie, zodanig, dat studenten die per 1
februari aan een vervolgmaster willen beginnen op tijd hun slaag-verklaring krijgen.
In de interne vergadering is bijgaand conceptbesluit geformuleerd.
Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.
CONCEPT-BESLUIT:
De Universiteitsraad,
gezien:
- het document Jaarcirkels 2013-2014 (kenmerk: UR 13 009);
gehoord:
- de toelichting van de rector in de commissievergadering OOS van 23 januari
2013;
- de beraadslagingen;
overwegende:
a. dat het zeer onwenselijk is dat tentamens midden in de zomervakantie van
studenten en docenten worden gepland;
b. dat ook iedere andere plaatsing van de zomerherkansingen grote nadelen heeft;
c. dat de tentamens van blok 1B problemen op kunnen leveren voor de februariinstroom;
d. dat ook hier geen oplossing voorhanden is;
e. dat de complexiteit van de geconstateerde problemen mede ontstaat door
nationaal geldende maatregelen;
gehoord de toezeggingen van het college:
1. dat het college actief zal zoeken naar mogelijkheden om de door de plaatsing
van de zomertentamens veroorzaakte overlast voor studenten en docenten te
minimaliseren;
2. dat decanen de mogelijkheid houden om op basis van goede argumenten af te
wijken van de vastgestelde jaarcirkel;
3. dat het college de geconstateerde problemen ook op een landelijk niveau aan
zal kaarten;
4. dat het college voor 1 mei komt met een procedure-voorstel hoe om te gaan met
(her)tentamens blok 1B zodanig dat in voorkomende gevallen de 1-februari
deadline voor inschrijven voor een vervolgmaster gehaald kan worden;
5. de nakijktermijn voor de zomer-hertentamens wordt verruimd naar min. 2 weken;
besluit:
positief te adviseren ten aanzien van de voorgestelde jaarcirkels 2013-2014.
Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad,

dr.ir. H. Wormeester
voorzitter

