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Verplichte excursie buiten academisch jaar 

Van meerdere kanten, waaronder vanuit het FVOG, bereikte ons het bericht dat het begin en 

einde van het academisch jaar bij de faculteit der Letteren minder strikt genomen wordt dan het 

College aanhoudt. Lijst Calimero wil middels deze rondvraag een aantal vervelende zaken aan de 

kaak stellen. 

Voor de studie kunstgeschiedenis is een excursie van 10 dagen een verplicht studieonderdeel 

van het tweede jaar van de bachelor. Deze excursie vindt echter plaats in augustus – nog voor het 

begin van het academisch jaar. Studenten werden hierover slecht geïnformeerd, waardoor het 

kan zijn dat ze in de problemen komen door reeds geboekte vakanties naar verre landen of 

studies / Summer schools in het buitenland. Deze vrijwillige zaken die studenten doen zijn vaak 

al lang van tevoren geregeld omdat meer dan een jaar voor de start van het nieuwe academische 

jaar de vakantie al bekend is.  Annulering van vakanties kan vaak niet zonder grote kosten te 

maken en in sommige landen is het nu eenmaal normaal om nog examens eind juli / begin 

augustus aan te bieden. 

Door onduidelijke berichtgeving vanuit de opleiding lopen deze studenten nu risico: óf ze 

moeten hun plannen omgooien, zijn veel geld kwijt en/of lopen studiepunten uit het buitenland 

mis, óf ze gooien hun plannen niet om maar halen hun bachelor niet, wat met het oog op een 

Harde Knip en misschien wel langstudeerdersregeling veel narigheid veroorzaakt. 

Nu begrijpen wij dat het College zich niet wil bemoeien met een interne kwestie van een 

opleiding aan een faculteit, echter Lijst Calimero zou graag van het College horen wat precies de 

regels zijn omtrent het einde en begin van het academisch jaar. Augustusherkansingen worden 

ook afgenomen voor het begin van het academisch jaar, wat al jaren een doorn in het oog is van 

de studentenverenigingen, maar deze herkansingen vinden wel op vrijwillige basis plaats en 

kunnen voorkomen worden door het behalen van het eerste tentamen. De betreffende studie 

excursie heeft echter een verplicht karakter.  

In kader van het BSA hanteert het College strenge regels over wanneer de laatste 

studieonderdelen van het academisch jaar getoetst mogen worden. Wij maken ons door deze 

geluiden echter zorgen over de wijze waarop dit beleid op facultair niveau wordt vertaald. 

Samengevat, Lijst Calimero wil graag van het College weten wat de exacte regels omtrent het 

begin en het einde van het academisch jaar zijn. Is het zo dat in de weken tussen het eind en het 

begin van het academisch jaar alleen vrijwillige studieonderdelen mogen plaatsvinden, zoals 

herkansingen of afrondingen van scripties en stages? Of is het College van mening dat er tijdens 

deze periode ook verplichte onderdelen van de studie mogen plaatsvinden? 

Mocht het College vinden dat er ook verplichte onderdelen mogen plaatsvinden in deze periode, 

wat vindt het College dan een geschikt termijn om studenten hierover te informeren? Is het 

College het met Lijst Calimero eens dat de studenten kunstgeschiedenis wel erg laat worden 

geïnformeerd over het verplichten van aanwezigheid voor de start van het academisch jaar? Mag 

een opleiding verwachten dat studenten dan op dit moment eventueel geplande bezigheden, 

zoals een bijbaan, verre reizen of Summer schools nog verzetten? 


