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Onderwijs- en Examenregelingen 
 
  
Geacht College, 
 
De Centrale Medezeggenschapsraad heeft op 8 november jl. uw instemmingsverzoek betreffende de 
formats Onderwijs- en Examenregelingen 2018-2019 voor de opleidingen van de HvA (bachelor, 
master en associate degree) ontvangen. Tijdens de vergadering van 21 november 2017 heeft de raad 
de formats met u besproken. De raad heeft op 5 december besloten om niet in te stemmen met de 
voorgestelde formats Onderwijs- en Examenregelingen 2018-2019. 
 
De raad is van mening dat voor alle HvA-studenten een uniforme inschrijfprocedure voor tentamens 
gehanteerd moet worden. Met de voorgestelde formats ziet de raad niet aan deze wens voldaan. Bij 
de raadsvergaderingen van 21 november en 5 december gaven verschillende raadsleden aan dat er 
een eenduidige definitie voor ‘eerste kans’ bij tentamens in de formats dient te worden opgenomen. 
Dit advies kreeg de raad ook van de deelraad van de faculteit Maatschappij en Recht. Het college gaf 
aan dat er voor gekozen is om de definiëring van ‘eerste kans’ bij tentamens decentraal te laten 
vaststellen. Deze discussie vond ook afgelopen studiejaar over de formats van 2017-2018 plaats, 
waarbij verschillende raadsleden aangaven dat er een uniforme inschrijfprocedure voor tentamens 
gehanteerd dient te worden. Deze uniforme inschrijfprocedure is weliswaar toegezegd door het 
college in de brief van 21 december 2016 (kenmerk hc16u221), maar daarna maakte het college een 
uitzondering voor de faculteit Onderwijs en Opvoeding. De raad is nog steeds van mening dat voor alle 
HvA-studenten een uniforme inschrijfprocedure voor tentamens gehanteerd moet worden. Met de 
voorgestelde formats wordt niet aan deze wens voldaan. 
 
Ik vertrouw erop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, namens de Centrale Medezeggenschapsraad,  

 
 
Dhr. B. Buskoop 
Voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad 
 
C.C. mevr. V. Bruijns, deelraden 



 

 


