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Onderwerp    Uw kenmerk   Doorkiesnummer 
Besluit ‘Corona en toetsgelegenheden’ 06 – 42100176 
versie 20 december 2021       
         
 
 
Geacht College, 
 
De Centrale Medezeggenschapsraad heeft op 13 december 2021 van u het Besluit ‘Toetsen en Corona’ 
ontvangen. U heeft aangegeven dat u zo spoedig mogelijk een reactie van de CMR wenst, zodat studenten 
tijdig kunnen worden bericht, zo mogelijk vóór de kerstvakantie. 
 
Tijdens de overlegvergadering van 14 december jl. heeft u het Besluit ‘Toetsen en Corona’ toegelicht. De 
CMR heeft in de vergadering van 14 december jl. het Besluit besproken en vervolgens op 16 december 
2021 u een brief gestuurd. In deze brief heeft de CMR aandacht gevraagd voor de extra werkdruk, die 
voor docenten en ondersteunend personeel ontstaat, als studenten vanwege Corona een extra toetskans 
krijgen.  
 
Op 20 december 2021 heeft de CMR een bijgesteld Besluit ‘Corona en toetsgelegenheden’ ontvangen. Dit 
Besluit heeft het CvB op 21 december 2021 bij de commissie OSK, uitgebreid met leden van de CMR, nader 
toegelicht. Vragen en zorgen van CMR leden zijn tijdens het overleg met u besproken. 
 
De CMR is blij dat studenten, die door Corona gerelateerde omstandigheden niet aan een tentamen 
kunnen deelnemen, door dit Besluit een extra toetsmogelijkheid kunnen krijgen. De CMR waardeert het 
dat de student geen bewijs hoeft te leveren van zijn Corona gerelateerde klachten. Dit maakt de stap naar 
studentendecanen en examencommissies laagdrempelig. 
 
De CMR stemt in met het Besluit onder de volgende voorwaarden: 
 

- De procedure richting de examencommissie dient laagdrempelig en snel te zijn. Studenten dienen 
binnen 3 werkdagen antwoord te ontvangen waarin helder wordt op welke korte termijn ze te 
horen krijgen of hun verzoek voor een extra toetsmogelijkheid wordt gehonoreerd. 

- De CMR wil dat duidelijk wordt gecommuniceerd dat studenten met Corona gerelateerde 
klachten niet naar de HvA hoeven te komen voor een tentamen, omdat er een extra 
toetsmogelijkheid is met een laagdrempelige en snelle procedure. Deze procedure moet duidelijk 
naar zowel studenten als medewerkers worden gecommuniceerd. 

- De CMR is zeer bezorgd over de extra werkdruk bij medewerkers door de extra toetsmogelijkheid. 
Het CvB heeft toegezegd dat er 800.000 tot 1.000.000 euro beschikbaar is voor de inzet van extra 
personeel (zowel docenten als ondersteunend personeel) om medewerkers te ontlasten dan wel 
voor medewerkers, die dat wensen extra urenuitbreiding te krijgen. De CMR wil de garantie dat 
de extra ingezette middelen voor de hierboven genoemde doeleinden worden geoormerkt. 



 
- De CMR verwacht maatwerk van de opleidingsmanager bij de toe- en verdeling van extra 

werkzaamheden veroorzaakt door de toegekende extra toetsmogelijkheid. 
- De CMR wil de uitvoering van het Besluit na elk onderwijsblok zorgvuldig monitoren en evalueren, 

nl. hoeveel studenten maken gebruik van de extra toetsmogelijkheid, hoe pakt het Besluit uit voor 
de medewerkers in relatie tot werkdruk en hoe ervaren studenten de procedure bij de 
studentendecanen en examencommissie? 

 
De CMR verneemt graag uw reactie.  
 
Met vriendelijke groet,  
namens de CMR,  
  
 
 
Agnes Tay, 
Voorzitter CMR 2021/2022 


