Normale herkansingsprocedure reden om met een positieve
coronatest toch fysiek examen te doen
Positief getest op corona en dus in quarantaine blijkt veelal onder de normale ziekteregeling van
scholen en universiteiten te vallen. Dus vervalt veelal dan de eerste kans en is de student
aangewezen op de (enige) herkansing. Wel corona, je niet ziek voelen en daardoor de eerste kans
verspelen vinden verschillende studenten te risicovol en gaan toch deelnemen aan de eerste kans.
Dit is ongewenst, maar komt voor. Moeten scholen en universiteiten zich flexibeler opstellen?
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Een deel van de studenten met coronaklachten zal zich niet aan de quarantaineregels houden en
toch naar tentamens komen, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Deze studenten zijn
bang dat ze anders een toetskans kwijtraken.
Volgende week starten bij veel universiteiten de tentamenweken die, met dank aan de
uitzonderingspositie die het kabinet gecreëerd heeft voor tentamens, veelal op de campus zullen
plaatsvinden.
ISO-voorzitter Lisanne de Roos: ,,We hebben de afgelopen weken verhalen gehoord van studenten die
met coronaklachten toch naar hun tentamen zijn gegaan, omdat dat hun hogeschool of universiteit
nog steeds gebruikmaakt van het normale herkansingsbeleid.”
Studenten die zich aan de quarantaineverplichting houden en dus hun tentamen missen, raken dan
een toetskans kwijt, aldus de belangenvereniging. ,,Dit beleid zorgt ervoor dat een aantal studenten
minder kansen heeft om hun tentamens te halen én dat de coronamaatregelen niet worden
nageleefd.”
Zo schrijft Tilburg University op de website: ‘Voor studenten die vlak van tevoren niet meer naar de
campus kunnen komen vanwege een coronabesmetting, verplichte quarantaine of wachttijd voor een
test, gelden de normale regels rond ziekte.’ Dus zal er geen extra eerste gelegenheid komen. Wel
kunnen deze studenten, mochten ze de reguliere herkansing niet halen, zich melden bij de opleiding
en bijbehorende examencommissie ‘om te kijken of er andere mogelijkheden zijn’.

En de hogeschool Rotterdam meldt online: ‘Wie door ziekte een toets mist, kan gebruikmaken van de
reguliere herkansing. Dat geldt ook voor het missen van een toets door coronagerelateerde klachten
of quarantaine.’ Kortom, geen extra eerste kans volgens de website.
Inmiddels heeft de hogeschool volgens een woordvoerster besloten dat studenten, net als vorig jaar,
een extra toetskans geboden wordt. ,,Juist om te voorkomen dat zij met coronaklachten of
besmettingen naar de tentamens komen.” Over de voorwaarden van de regeling worden studenten
door hun eigen opleiding geïnformeerd.
Probleem komt breed voor
Een rondje van het ISO langs de websites van verschillende instellingen laat zien dat het probleem
breed voorkomt. Zeker drie universiteiten en drie hogescholen geven volgens de club aan dat
studenten die in quarantaine zitten niet op evenveel kansen kunnen rekenen als hun studiegenoten.
Instellingen uit enkele andere studentensteden bieden wel een vervangend moment, maar alleen
wanneer studenten naderhand via de examencommissie een verzoek indienen.
De studentenorganisatie wil nu dat elke student via een ‘Corona afmeldprotocol’ direct bij het
afmelden een vervangend toetsmoment krijgt aangeboden.
Een woordvoerder van de koepel Universiteiten van Nederland laat weten dat de instelling zeker
bereid zijn om 'maatwerk’ te bieden in deze uitzonderlijke tijden. ,,Er wordt per geval een oplossing
gezocht. Intussen roepen we alle studenten op om zich aan de basisregels te houden en contact op te
nemen met hun opleiding als ze door quarantaine verplichte onderwijsactiviteiten moeten missen.”

