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Problemen inschrijvingsprocedure.  

Momenteel zijn er tussen de faculteiten grote verschillen wat betreft tentamen- en 

vakinschrijving. Zo is het bij bepaalde faculteiten en/of studies erg streng: studenten kunnen zich 

bijvoorbeeld tot maximaal vijf dagen voor het tentamen nog inschrijven tegen betaling. Hierna 

wordt de toegang op het tentamen ontzegd. Bij andere faculteiten en/of studies wordt er soepeler 

omgegaan met de inschrijving: studenten kunnen zich zelfs na het tentamen nog inschrijven. Dit 

zorgt voor veel onduidelijkheid en ongelijkheid binnen de universiteit.   

 

Voor veel studenten is er onduidelijkheid. Zo zijn studenten vaak niet op de hoogte hoe de 

inschrijving precies verloopt; vanaf en tot wanneer kun je je bijvoorbeeld inschrijven? Deze 

informatievoorziening verschilt erg per faculteit en/of studie. Wanneer een student vakken of een 

minor aan een andere faculteit volgt, heeft de student vaak te kampen met onduidelijkheden. 

Studenten verwachten niet dat er zulke verschillen zijn in inschrijvingsprocedures binnen 

faculteiten en opleidingen. Deze student wordt de dupe van de verschillende regelingen en de 

slechte informatievoorziening.  

Binnen de universiteit is grote ongelijkheid in de inschrijvingsprocedure. Hierdoor wordt de ene 

student bevoordeeld ten opzichte van een andere student. Een student Letteren bijvoorbeeld, die 

vergeten is zich in te schrijven, kan zich na de bekendmaking van het cijfer van het tentamen 

alsnog inschrijven, terwijl bijvoorbeeld een student Farmacie die zich vergeet in te schrijven 

geen recht meer heeft om het tentamen te maken.  

Een derde probleem dat wij signaleren bij tentameninschrijvingen, is dat studenten vaak hard 

gestraft worden als zij zich zijn vergeten in te schrijven: studenten mogen vaak zelfs niet meer 

deelnemen aan het tentamen. Een grote consequentie voor een kleine fout, dit is erg jammer. Het 

levert veel stress en onnodige studievertraging op.  

Oplossing: automatische tentameninschrijving na vakinschrijving.  

Lijst Calimero pleit daarom voor automatische tentameninschrijving na vakinschrijving. 

Hierdoor zou volgens ons de bovenstaande problemen kunnen worden voorkomen. Deze 

regeling zou uniform bij alle faculteiten moeten worden ingevoerd. Zo zouden ook de 

inschrijvingstermijnen gelijk moeten zijn.  



Afgelopen jaar is deze regeling al ingevoerd op de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). 

Hier is het erg positief ontvangen. De faculteit voerde deze regeling in zodat ze al eerder zouden 

weten hoeveel studenten een tentamen zullen gaan maken. Hier zou met het huren van 

tentamenzalen rekening mee kunnen worden gehouden. Het percentage dat niet komt opdagen op 

het tentamen is hetzelfde gebleven als voordat deze regeling werd ingesteld.   

Een tweede reden voor de faculteit om deze regeling in te voeren, was dat de betalingsregeling 

geen rem was voor studenten. Ondanks dat er vijftien euro per tentamen moest worden betaald, 

bleven studenten zich op het laatste moment tegen betaling inschrijven. Dit leverde veel 

administratieve druk op. 

 Omdat de regeling goed ontvangen is bij de FEB, zien wij deze ook graag als voorbeeld. Hier 

kunnen studenten zich vier weken voor de start van het vak tot één week voor de start zich 

inschrijven voor de vakken. Na-inschrijven van vakken is mogelijk tot één week na de start van 

het blok en alleen voor de vakken die de capaciteit nog aan kunnen. Aan het einde van week 4 

van elk blok worden alle studenten automatisch doorgeboekt naar het tentamen, alle studenten 

krijgen een e-mail dat zij zijn ingeschreven. Tevens ontvangen de studenten een e-mail dat 

studenten die zich niet hebben ingeschreven voor het vak of waar een mogelijke fout is gemaakt, 

zich alsnog in die week erop kunnen inschrijven voor de tentamens. Deze aparte 

tentameninschrijving is alleen open in de vijfde collegeweek van elk blok. Daarnaast is het ook 

mogelijk om tot één dag van te voren je uit te schrijven voor het tentamen. Het enige nadeel is 

dat als een student zich uitschrijft voor het tentamen, ook meteen uit het systeem is. Hierdoor zal 

deze student niet automatisch meer worden in geschreven voor het hertentamen. Dit moet de 

student dan zelf regelen. Alle studenten die namelijk een onvoldoende halen of niet komen 

opdagen, worden automatisch voor het hertentamen ingeschreven. Als een student zich voor het 

tentamen uitschrijft of als een student een onvoldoende wil herkansen, kan hij zich daar nog wel 

apart voor inschrijven. Dit kan als dit hertentamen na het volgende blok is weer in week 5 of 

anders zes tot twee dagen voor de herkansing.   

De richtlijnen zoals gebruikt bij FEB zouden uniform op alle faculteiten kunnen worden 

ingevoerd. Het is volgens ons erg belangrijk dat op elke faculteit dezelfde periodes worden 

gehanteerd wanneer een student zich kan inschrijven voor een vak, een tentamen en voor een 

hertentamen.   



Eveneens is het cruciaal bij het invoeren van deze regeling, dat dit duidelijk naar alle studenten 

wordt gecommuniceerd. Hiermee worden alle onduidelijkheden in de toekomst voorkomen.  

Concluderend kunnen wij stellen dat: 

 Alle faculteiten een uniforme inschrijvingsregeling krijgen: automatische 

tentameninschrijving na vakinschrijving met uniforme inschrijvingstermijnen. 

 Er wel de mogelijkheid blijft om je alsnog uit te schrijven voor een tentamen. 

 Ook voor herkansingen je automatisch wordt ingeschreven, wanneer je een onvoldoende 

hebt gehaald. 

 Studenten van studies waar het al mogelijk is, nog steeds een voldoende kunnen 

herkansen. Hier kan een student zich nog apart voor inschrijven.  

 Alle studenten altijd goed geïnformeerd worden over wanneer de vakinschrijving open 

gaat en weer sluit.  

 Alle studenten goed geïnformeerd worden tot wanneer zij zich kunnen uitschrijven voor 

een tentamen. 

 Er duidelijk en uitgebreid gecommuniceerd wordt naar alle studenten omtrent deze 

wijziging.   

 De huidige inschrijvingsprocedure aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde hiervoor 

als voorbeeld kan dienen.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 – alternatief plan 

Wij hopen uiteraard van harte dat bovenstaande aanbevelingen worden overgenomen. Toch 

willen wij niet al ons geld op één paard inzetten en voegen we hierbij een alternatief plan. 

Wij pleiten te allen tijde voor uniformering tussen de faculteiten in de tentameninschrijving. Dit 

vinden wij, om redenen reeds genoemd, erg belangrijk. Dus ook wanneer niet gekozen zou 

worden voor automatische tentameninschrijving na vakinschrijving, zouden wij graag zien dat de 

inschrijfprocedure voor de vakken en tentamens op alle faculteiten gelijk is. 

Waar wij hiernaast voor zouden pleiten is dat de vak- en tentameninschrijving overal op 

hetzelfde moment open gaat. Hierdoor kan de student zich gelijk inschrijven voor zowel het vak 

als voor het tentamen en vergeet zij, na het inschrijven voor het vak, alsnog niet de 

tentameninschrijving. Deze inschrijvingen zouden dus voor aanvang van het blok, bijvoorbeeld 

twee weken van te voren, open moeten zijn. De tentameninschrijving zou tot vijf dagen voor het 

tentamen mogelijk moeten zijn.  

Alle studenten moeten eveneens een week voor de sluiting van de tentameninschrijving een e-

mail krijgen dat zij nog maar een week de tijd hebben om zich in te schrijven. Lijst Calimero 

pleit ervoor dat deze communicatie altijd helder en op tijd is. De student moet tenminste één 

herinnering krijgen dat de inschrijvingstermijn bijna verloopt.  
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Aanleiding 
Naar aanleiding van de notitie over automatische en uniforme tentameninschrijving van de 
studentenfractie Calimero in de Universiteitsraad heeft het College van Bestuur het Overleg 
Hoofden Onderwijsbureaus gevraagd een regeling uit te werken voor automatische, danwel 
uniforme tentameninschrijving. Het Overleg Hoofden Onderwijsbureaus heeft vervolgens een 
werkgroep ingesteld om deze regeling op te stellen (voor samenstelling, zie bijlage). 
Het Overleg Hoofden Onderwijsbureaus heeft het advies van de werkgroep (zie bijlage) 
overgenomen om RUG-breed over te gaan tot automatische tentameninschrijving en dat advies 
voorgelegd aan het CvB in februari 2014. 
 
 
 
Besluit 
Het CvB heeft het advies van de Hoofden Onderwijsbureaus overgenomen en vastgesteld.  
 
De invoering van automatische tentameninschrijving brengt de nodige uitdagingen voor 
implementatie met zich mee. Onder andere zullen er softwarematige aanpassingen in het 
Progress.www moeten worden gedaan. Het CvB heeft daarom besloten op korte termijn een 
projectmanager voor de implementatie aan te stellen.  

UR O&O 
20 MAART 2014 
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Advies Automatische Tentameninschrijving 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van de notitie over automatische en uniforme tentameninschrijving van de 

studentenfractie Calimero in de Universiteitsraad heeft het College van Bestuur het Overleg Hoofden 

Onderwijsbureaus gevraagd een regeling uit te werken voor automatische, danwel uniforme 

tentameninschrijving. Het Overleg Hoofden Onderwijsbureaus heeft vervolgens een werkgroep 

ingesteld om deze regeling op te stellen (voor samenstelling, zie bijlage). 

De werkgroep heeft twee scenario’s onderzocht: 1) automatische tentameninschrijving, gekoppeld 

aan vakinschrijving en 2) uniforme periode voor vakinschrijving. De werkgroep adviseert faculteiten 

over te gaan tot scenario 1 van automatische tentameninschrijving (zie uitwerking hieronder). Om 

onnodige verwarring bij studenten en administratieve rompslomp voor studenten en 

onderwijsadministraties uit te sluiten, adviseert de werkgroep dat alle faculteiten hiertoe overgaan. 

De werkgroep wijst er echter wel op dat automatische tentameninschrijving zeer waarschijnlijk zal 

leiden tot het reserveren van een overcapaciteit aan tentamenplaatsen –gesteld dat aan iedere 

aangemelde student een tentamenplaats wordt gegarandeerd-, aangezien de verwachting is dat 

meer studenten aangemeld zullen staan daadwerkelijk tentamen komen afleggen: het  no show-

percentage zal zeer waarschijnlijk stijgen, met zeer waarschijnlijk stijgende kosten als gevolg. Deze 

kosten bestaan uit kosten voor het huren van  extra externe tentamenruimte, het inhuren van extra 

surveillanten en het produceren van extra drukwerk. De werkgroep raadt aan, mede in het licht van 

dit punt, een eventueel nieuw in te voeren procedure te evalueren en in de tussentijd vinger aan de 

pols te houden. 

Een eerste verkenning in de werkgroep wijst uit dat extra financiële ondersteuning van de 

onderwijsorganisatie bij het invoeren van automatische tentameninschrijving waarschijnlijk niet 

nodig zal zijn. Of datzelfde geldt voor het ICT-systeem (te ontwikkelen door ESI) is nog onduidelijk. 

Nog niet alle oplossingen voor mogelijke problemen zijn volledig uitgewerkt. De werkgroep acht het 

verstandig dat er nu eerst een keuze wordt gemaakt voor het al dan niet invoeren van automatische 

danwel uniforme tentameninschrijving. 

 

 

Automatische tentamenaanmelding, gekoppeld aan (uniforme) vakinschrijving 

Advies 

De werkgroep adviseert per aanvang van het studiejaar 2014-2015 RUG-breed een systeem in te 

voeren van automatische tentamenaanmelding en uniforme vakinschrijving. (Dit betekent dat een 

besluit over invoering van deze procedure uiterlijk 1 maart 2014 genomen moet worden.) 

Uitgangspunten: 
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1) Aanmelding voor tentamens is nodig om: 

a) Te kunnen garanderen dat iedere student die heeft aangegeven tentamen te willen 

maken, inderdaad die mogelijkheid krijgt (d.w.z. een plaats in de tentamenzaal en 

tentamenopgaven),  

 

maar tegelijkertijd 

 

b) het in een vroeg stadium aantal te reserveren tentamenplaatsen relatief ‘lean’ te 

houden, opdat er ruimte blijft om kort voor het tentamen op basis van daadwerkelijke 

aanmeldcijfers nog te ‘schuiven’ in de capaciteit per tentamen. 

 

c) administratief te kunnen voorkomen dat studenten zonder geldige inschrijving toch een 

tentamenresultaat krijgen.  

 

Voordelen van automatische tentamenaanmelding: 

1) Geen risico dat studenten tentamens missen door niet-tijdig inschrijven 

2) Geen of minder administratie voor faculteiten door na-inschrijvers 

3) Een systematiek die uitstraalt dat meedoen met een vak ook het deelnemen aan het 

tentamen inhoudt (nominaal=normaal). Uitstelgedrag wordt ontmoedigd. 

 

Nadelen van automatische tentamenaanmelding 

1) Kans op no-show wordt vergroot, met het reserveren van overcapaciteit tot gevolg. Afgezien 

van eventueel oplopende kosten, is het essentieel vast te stellen dat deze ruimte 

daadwerkelijk beschikbaar is in Groningen. 

 

Voorgestelde procedure 

Uitgangspunt bij de voorgestelde procedure: 

1) Uniformiteit voor studenten, relatieve vrijheid om processen in te richten voor faculteiten 

2) Uniformiteit geldt voor ‘standaard’ student; nominaal studerende studenten genieten het 

meeste voordeel van automatische tentamenaanmelding. 

Voorwaarde: 

1) Voor het behalen van het doel (duidelijkheid bij studenten en opleidingen door uniformiteit) 

is het belangrijk dat de procedures gehandhaafd worden zoals voorgesteld.  

 

Bij de automatische tentamenaanmelding wordt de tentamenaanmelding gekoppeld aan de 

vakinschrijving. Hierbij zouden de volgende randvoorwaarden moeten gelden: 
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- Iedere faculteit laat studenten inschrijven voor vakken (uniformiteit) 

- Iedere student die zich op de juiste manier voor een vak heeft ingeschreven, kan ervan 

uitgaan dat hij/zij zich voor geen enkele (tussen)toets of tentamen hoeft aan te melden 

die/dat bij het betreffende vak hoort.  

- Iedere student die zich op de juiste manier voor een vak heeft ingeschreven, mag ervanuit 

gaan dat wanneer er geen tegenbericht van de opleiding komt, hij/zij gerechtigd is om een 

vak af te ronden. Wanneer er iets niet in orde is (bijv. niet correct ingeschreven), krijgt de 

student daarover bericht via e-mail van de opleiding.  

- Iedere student krijgt in een vaste ‘controleweek’ van het blok (week 5) bericht over de 

tentamens waarvoor hij/zij correct is aangemeld en een bericht over de tentamens waarvoor 

hij/zij niet is aangemeld (wel ingeschreven voor het vak, maar niet gerechtigd). 

- Studenten die niet zijn of blijken aangemeld (bijv. recidivisten, studenten zonder correcte 

inschrijving) voor tentamens waaraan zij wel deel willen nemen, kunnen en moeten dit zelf 

handmatig (via Progress) regelen in week 5.  

Het staat faculteiten vrij studenten vaker te berichten (bijv. voor blokvaktentamens of 

tussentoetsen), maar er wordt in ieder geval bericht gestuurd in de vaste week (week 5). 

- Het definitieve aantal deelnemers aan een tentamen in de Aletta Jacobshal of een externe 

locatie, wordt uiterlijk een week voor het tentamen doorgegeven aan de centrale 

tentamencoördinator (Peter van Rooij). Voor hertentamens die snel op de 1e kans volgen, 

kan eventueel in overleg met de tentamencoördinator een uitzondering gemaakt worden. 

Studenten worden automatisch aangemeld vanuit de vakinschrijving voor het tentamen en 

het hertentamen. Bij een voldoende eindresultaat wordt de aanmelding voor het 

hertentamen verwijderd. [Het lijkt niet raadzaam om door te boeken naar een hertentamen 

vanuit het tentamen na een niet-voldoende resultaat. Op die manier zouden studenten die 

zich netjes hebben afgemeld voor de eerste kans ‘gestraft’ worden doordat zij zich apart 

weer moeten aanmelden voor het hertentamen. Dit zal vermoedelijk leiden tot niet-

afmelden en daardoor hogere no-show aantallen. Wie zich dus handmatig heeft aangemeld 

voor het tentamen, moet zich ook handmatig aanmelden voor het hertentamen.] 

 

Een (relatief klein aantal) studenten zal zich in week 5 apart moeten aanmelden (bijv. 

recidivisten die zich niet voor het vak hebben aangemeld, of studenten die niet correct 

bleken te zijn ingeschreven en uit de lijst met tentamenaanmeldingen zijn verwijderd). Deze 

studenten kunnen zich handmatig aanmelden voor het tentamen en/of voor de herkansing. 

Studenten die zich niet aanmelden voor de herkansing worden hier automatisch voor 

aangemeld (onzichtbaar voor student) en worden met alle ‘reguliere’ studenten doorgeboekt 

naar het hertentamen bij het ontbreken van een voldoende resultaat. [Deze automatische 

(door)boeking voor het hertentamen is van belang omdat de tijd tussen 1e kans en 

herkansing te kort is om studenten zich ook voor de herkansing handmatig te laten 

aanmelden]. 

 

Er zijn wellicht nog andere mogelijkheden om bovenstaande te organiseren. Daarover kan 

verder nagedacht worden als er een principebesluit is genomen om over te gaan tot 

automatische tentameninschrijving. 

Er moet worden onderzocht hoe dit geautomatiseerd kan worden! 
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Voor automatische tentameninschrijving kan de procedure gevolgd worden zoals die is ontwikkeld 

voor de pilot bij FEB (zie hiervoor de bijlage). Er kunnen echter ook andere procedures gevolgd 

worden ‘achter de voordeur’, zolang aan de randvoorwaarden die duidelijkheid moeten scheppen 

voor studenten voldaan wordt.  

 

Aanvullend op deze procedure zijn er de volgende aandachtspunten/mogelijke nadelen: 

Nadeel 1: Er zijn studenten die van bepaalde voorzieningen wel gebruik willen maken, maar 

niet van andere (die bijvoorbeeld geen onderwijs willen volgen, maar wel tentamen willen 

doen of Nestor willen inzien). Dit kan leiden tot de reservering van overcapaciteit van 

onderwijsruimte en -faciliteiten.  

De pilot bij FEB lijkt uit te wijzen dat dit probleem meevalt, maar het is onduidelijk hoe dat bij 

andere faculteiten zal zijn. 

 

Mogelijke oplossing:  

 Faculteiten studenten vragen zich apart voor Nestor in te tekenen. 

 

Nadeel 2: Het reserveren van overcapaciteit, wanneer automatisch ingeschreven studenten 

komen geen tentamen maken (no show), waardoor er teveel ruimte wordt gereserveerd 

voor het tentamen. Hierdoor is bijvoorbeeld onderling verdelen van tentamenplaatsen in de 

Tentamenhal vlak voor het tentamen minder goed mogelijk. Het is echter de vraag hoe groot 

dit probleem in de praktijk is: op bijvoorbeeld het inboeken van tentamens op externe 

locaties heeft no show geen effect, want dat gebeurt in een veel eerder stadium op grond 

van inschattingen gebaseerd op gegevens van vorige jaren.  

 

Mogelijke oplossing: 

 Faculteiten vragen aangemelde studenten via e-mail zich af te melden voor het 

tentamen wanneer zij niet van plan zijn het tentamen af te leggen. Dit kan vanaf de start 

van  ‘controleweek 5’ tot zeven dagen voor het tentamen via Progress. (Voor latere 

afmelders die een eventuele aantekening (zie hieronder) willen voorkomen, kunnen 

faculteiten zelf regels stellen (bijv. afmelding via Onderwijsbalie.)) De werkgroep 

adviseert geen of een relatief milde (en administratief haalbare) sanctie op te leggen, 

bijvoorbeeld een aantekening van ‘no show’ op niet-opgeschoonde cijferlijst; dit gegeven 

zou kunnen meewegen bij beroep op hardheidsclausule BSA, in gesprekken met 

studieadviseurs, voor sommige werkgevers, etc. 

 Faculteiten wijzen tafelnummering (alleen voor Aletta Jacobshal) pas na afloop van de 

‘afmeldtermijn’ toe, i.p.v. direct bij inschrijving. Tafelnummering leidt tot minder chaos 

bij het zoeken naar een plekje in de tentamenhal (vooral als tentamen over twee zalen is 

verdeeld) en de check inschrijving-identiteit is gemakkelijker uitvoerbaar voor 

surveillanten.  

De tafelnummering moet dan automatisch aan studenten worden medegedeeld, via mail 

of SMS. Hoe dit het handigste kan, zal moeten worden onderzocht.  

Ook mogelijk: placering op grond van beginletter achternaam (fraudegevoeliger?) 
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Uniforme vakinschrijving 

 

In het kielzog van de automatische tentamenaanmelding adviseert de werkgroep over te gaan tot 

uniforme vakinschrijvingsprocedures, met name uniforme inschrijfperiodes. 

 

Het voorstel is om 1 openingsdatum voor vakinschrijving te formuleren en 1 sluitingsdatum (bijv. 3 

weken voor start semester ([blok 1+2]/[blok 3+4]) open, 1 week voor start blok dicht) en deze 

duidelijk en RUG-breed te communiceren. 

(Aangezien voor de inschrijving van sommige vakken geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, 

wordt het niet mogelijk geacht dat faculteiten zelfstandig beslissen over de start van het openstellen 

van de inschrijfperiode om onduidelijkheid bij studenten te voorkomen). 

N.B. Hierbij moet rekening gehouden worden met de feit dat Progress wellicht geen piekbelasting bij 

het openen van de inschrijving aankan). 

 

 

Na-inschrijvingsprocedures en -regels voor vakken kunnen volgens de werkgroep per opleiding of 

faculteit geregeld worden. 

 

 

Ter overweging 

 

De werkgroep geeft het Overleg Hoofden Onderwijsbureaus ter overweging om een centrale 

surveillantenpool voor de Aletta Jacobshal te vormen, ter ondersteuning van de 

inhoudsdeskundige(n) van het getentamineerde vak. Dit heeft drie voordelen: 

1) Een aantal relatief goedkope krachten kan een aantal relatief dure krachten vervangen 

2) Er ontstaat niet langer een probleem wanneer een tentamen over verschillende zalen in de 

Aletta Jacobshal blijkt verdeeld (en de ‘facultaire’ surveillanten van een bepaald vak zich over 

twee hallen moeten verspreiden). 

3) Er ontstaat een expertise op het gebied van de faciliteiten voor digitaal toetsen, wat de 

ondersteuning van het digitale toetsen zeer ten goede zou komen.  

 

Wanneer wordt overgegaan tot het inzetten van een centrale surveillantenpool, is het aan te raden 

een aantal uniforme regels en richtlijnen (gemene deler) rondom het afleggen van tentamens te 

formuleren (die zouden dan moeten worden overgenomen door de –overigens onafhankelijke- 

examencommissies).  

Dit zou meer duidelijkheid kunnen scheppen voor studenten en voor hun surveillerende docenten. 
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Bijlage 1: Overwogen, maar NIET geadviseerd door de werkgroep: 

Automatische tentameninschrijving: sancties op niet afmelden 

NIET geadviseerd:  

 Betalen administratiekosten; Dit brengt veel werk voor onderwijsadministraties mee 

 Halen van een onvoldoende (cijfer 1 of O); Zie opmerkingen bij vorige punt. Het is 

onduidelijk of dit cijfer gegeven mag worden bij no-show.  

 Student verspeelt recht op herkansing. Dit kan alleen wanneer de beperking op het 

aantal herkansingen wordt opgenomen in onderwijsconcept RUG en de reglementen van 

de opleidingen. 

 

Uniforme aanmeldperiodes en -procedures voor tentamens  
(i.p.v. automatische inschrijving gekoppeld aan vakinschrijving) 

Het scenario van uniforme aanmeldperiodes en -procedures voor tentamens wordt NIET aangeraden 

door de werkgroep. De belangrijkste reden daarvoor is dat het niet goed mogelijk lijkt echte 

uniformiteit en daarmee duidelijkheid voor alle studenten te creëren.  

Dit ligt met name in de definitie die gekozen wordt voor ‘tentamen waarvoor je je aan moet melden’. 

Voor steeds minder vakken wordt slechts één afsluitend tentamen gegeven, of is er zelfs maar één 

‘officiële tentamenperiode’. Steeds vaker worden deeltoetsen afgenomen, of wordt een ‘eind’toets 

halverwege het blok gehouden, gevolgd door een praktijkdeel of een afsluitend essay. Een uniforme 

inschrijfperiode, bijvoorbeeld in week 5 van ieder blok, zal dan juist tot veel onduidelijkheid per vak 

kunnen leiden. [voor het ene eindtentamen in week 4 niet inschrijven, voor het andere in week 9 of 

10 wel, maar niet voor de tussentoets in week 6. Sommige faculteiten werken met twee blokvakken 

in één onderwijsblok; voor het ene vak kan dan wel worden aangemeld in week 5, voor het andere 

niet.] Wanneer de tentamenaanmelding automatisch verloopt via vakinschrijving, is dit probleem er 

niet: de student hoeft zich voor geen enkel tentamen aan te melden en hoeft dus zich dus ook niet 

druk te maken over voor welke vakken wel en voor welke vakken geen aanmelding nodig is.  

Wanneer (toch) voor een uniforme inschrijfperiode gekozen zou worden, dan moet deze periode 

door alle opleidingen strikt gehandhaafd worden. Wanneer sommige faculteiten soepeler zijn naar 

hun studenten, of anderszins afwijken van de uniforme periode, ontstaat alsnog de gewraakte 

verwarring onder studenten. 
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Bijlage 2: procedures FEB  

 

Procedure tentamenaanmelding (okt. 2013) 

 

Document voor FEB medewerkers, niet voor studenten! 

 

 

Blok   Check week start op   Check week eindigt op 

1 Maandag 30 september 2013 Zondag 06 oktober 2013 

2 Maandag 09 december 2013 Zondag 15 december 2013 

3 Maandag 03 maart 2014 Zondag 09 maart 2014 

4 Maandag 12 mei 2014 Zondag 18 mei 2014 

 

 

a. STUDENTEN AANGEMELD VOOR HET VAK -> AANMELDING DOOR FEB                                       
Studenten die zich in ProgRESS WWW zelf hebben aangemeld voor een vak, zullen 
automatisch worden aangemeld voor het reguliere tentamen, als 

a. Ze definitief staan ingeschreven 
b. Ze voor de juiste fase staan ingeschreven 
c. Ze niet bij FEB studeren, maar wel bij de RUG 
d. Het tentamen in de tentamenperiode plaats vindt. 

Studenten worden per mail op de hoogte gesteld voor welke tentamens ze wél, en 
voor welke tentamens ze niet zijn aangemeld op basis van de vakaanmelding. Voor 
deeltoetsen (ook al vallen ze in de tentamenperiode) vindt geen aanmelding plaats. 

 

 

b. STUDENTEN DIE IN NESTOR ZIJN TOEGEVOEGD -> ZELF AANMELDEN                                                                         
Studenten die door de docent zijn toegevoegd aan Nestor, zullen in de 5e 
collegeweek zelf ervoor moeten zorgen dat ze worden ingeschreven voor het 
tentamen.  
 

c. STUDENT WIL ZICH VOOR TENTAMEN AANMELDEN -> 5E COLLEGEWEEK 
In de 5e collegeweek staat de tentamenaanmelding een hele week open. De student 
krijgt hiermee tevens toegang tot de Nestorpagina.  
DBD-bestanden zijn gekoppeld aan de aanmeldingen, zodat de student zich alleen 
kan aanmelden voor die tentamens waartoe hij gerechtigd is. De bestanden 13-14: 

a. WELMASTER: alle ingeschreven studenten voor de masterfase  
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b. WELDRIE: alle ingeschreven studenten voor de bachelorfase, plus de 
studenten die voldoen aan de propedeuse-eis (nog zonder examen) (incl 
welmaster) 

c. WELTWEE: alle ingeschreven studenten voor de bachelorfase, plus 
studenten met een voorlopig positief studieadvies (incl weldrie) 

d. WELPROPEDEUSE: alle ingeschreven studenten voor de propedeusefase 
(incl weltwee) 

Speciale aandacht voor de niet-regulier studenten, zoals exchangers en double 
degree studenten. Daarnaast worden TBK studenten toegevoegd. De overige niet-
FEB studenten die vakken hebben gevolgd worden ook toegevoegd. 

 

 

d. STUDENT WIL ZICH NA DE CHECKWEEK AANMELDEN -> EXAMENCOMMISSIE 
Een student die niet automatisch is aangemeld voor een tentamen en niet zelf een 

aanmelding heeft geregeld in de 5e collegeweek, kan zich alleen tot de 

examencommissie richten. 

 

 

e. STUDENT ZONDER VOLDOENDE VOOR TENTAMEN -> 
HERTENTAMENAANMELDING DOOR FEB                            
Heeft een student niet deelgenomen aan het tentamen of is hij/zij ervoor gezakt, dan 
zal de faculteit de student voor het hertentamen aanmelden.  
 
 

f. STUDENT MELDT ZICH AF VOOR TENTAMEN -> ZELF AANMELDEN VOOR HER                      
Wil een student zich afmelden voor het reguliere tentamen (wat mogelijk is in de 5e 
collegeweek), maar wel deelnemen aan het hertentamen, dan zal de student zich zelf 
voor het hertentamen moeten aanmelden. 
 
 

g. STUDENT MELDT ZICH AF VOOR HERTENTAMEN  
Een student kan zich in de 5e collegeweek voor het hertentamen afmelden. 

 

 

h. STUDENT MET VOLDOENDE VOOR TENTAMEN 
Wil een student een voldoende resultaat ophogen, kan hij/zij zichzelf voor het 
hertentamen aanmelden in de 5e collegeweek. 

 

i. STUDENT WIL ZICH VOOR DEELTENTAMEN AANMELDEN 
Voor deeltentamens vindt geen aanmelding plaats. Ongeacht of het deeltentamen 
buiten of binnen de tentamenperiode plaats vindt.  
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Procedure vakaanmelding (okt. 2013) 

 

Document voor FEB medewerkers, niet voor studenten! 

 

Blok   Semester start op   Deadline vakaanmelding 

1 Maandag 02 september 2013 Zondag 25 augustus 2013 

2 Maandag 11 november 2013 Zondag 03 november 2013 

3 Maandag 03 februari 2014 Zondag 26 januari 2014 

4 Maandag 14 april 2014 Zondag 06 april 2014 

 

 

a. TOT DEADLINE GARANTIE VAN DEELNAME                                       
Studenten kunnen zich tot de deadline van de vakaanmelding inschrijven voor 
vakken. De deadline is een week voor de start van de collegeperiode. Studenten zijn 
dan gegarandeerd van deelname aan het vak.  
 

 

b. TWEE WEKEN BIJ RUIMTE -> ZELF INSCHRIJVEN                                                                         
Vanaf de deadline van de vakaanmelding tot een week na de start van de 
collegeperiode staan de vakken die nog capaciteit hebben om studenten toe te laten, 
nog open voor inschrijving in ProgRESS WWW.  

 

 

c. NA-INSCHRIJVING VOOR VAKKEN DIE ‘VOL’ ZIJN -> DOCENT                           
Studenten die zich bij de SSD melden in de bovengenoemde 2 weken en willen na-
inschrijven voor de vakken die dichtgezet zijn, aangezien de capaciteit dit zo aangaf, 
kunnen bij de docent toestemming tot deelname vragen. 
- JA: de student wordt niet ingeschreven voor het vak in ProgRESS WWW. De docent 
besluit zelf of hij de student toevoegt in Nestor. De student zal aansluitend zelf eraan 
moeten denken zich nog voor het tentamen aan te melden. 
- NEE: als de docent geen toestemming verleent en de student meldt zich weer bij de 
SSD, kan de SSD de student naar de examencommissie verwijzen met de duidelijke 
boodschap dat de kans heel klein is.  
 

d. NA-INSCHRIJVING NA 2E DEADLINE -> EXAMENCOMMISSIE                      
Als studenten zich willen na-inschrijvingen na de eerste collegeweek, zal de SSD 
melden dat ze te laat zijn en niet meer ingeschreven kunnen worden. De student kan 
een verzoek indienen bij de examencommissie, maar er is weinig kans dat het 
verzoek wordt ingewilligd. Ook dan is het mogelijk dat een docent een student 
toevoegt in Nestor, maar de SSD verwijst daar niet actief naar. 
 



10 
 

e. VAKAFMELDING 
De student kan zich tot en met de eerste collegeweek voor vakken afmelden. 
Aansluitend staat die optie voor studenten uit.  

f.  
 
Student wil meer dan 4 vakken volgen per blok. 
 

1. De opleidingsdirecteur (onderwijscoördinator) van de opleiding van de student geeft 
aan of de student toestemming krijgt. 

2. Zegt de opleidingsdirecteur nee, zal de examencommissie ook grotendeels nee 
zeggen. 

 
 
 
Switchers van een vak 
 

1. Exchangers kunnen alleen in de eerste collegeweek wisselen van vak. Daarna is dit 
niet meer mogelijk.  

2. Specializaton courses en MSc keuzevakken: wisselen na de eerste collegeweek is 
niet mogelijk.   
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Bijlage 3: Samenstelling werkgroep 

 

Esther Marije Klop (voorzitter)  OSK/BUR 

Herman de Groot    CIT 

Peter van Rooy    FEB 

Evert Deelstra     FWN 

Loek Heida     FdL 

Evelien de Vries    FRG 

Charlotte van Woerden   Lijst Calimero Uraad 

Annette Ottens    VGI/BUR 

Suzanne Hack     FEB 
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