
“Uitzonderingsnotitie“ nr 2 van 15 september 2020 van de 
Examencommissie en Onderwijs & Kwaliteit in verband met 
toetsen in de corona-periode 
Deze “Uitzonderingsnotitie” is een tijdelijke aanvulling op de Onderwijs en Examen Regeling (OER), 
voor de duur van de Coronacrisis.  
Let op: dit is een aanbouw document dat genummerd en gedateerd is. Er komen zeer waarschijnlijk 
nieuwe versies van dit document. Ga altijd uit van de laatste versie. 
Met het verschijnen van deze tweede versie vervalt de eerste versie van 27-3-20 
 
Inleiding 
De examencommissie wil het afnemen van toetsen zolang het onderwijs wordt gestoord door de 
corona-maatregelen, zoveel mogelijk faciliteren. Hieronder volgen de regels die van toepassing zijn.  
 
 
BAS/BSA  
Het uitgeven van het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) (zoals vastgelegd in artikel 5.4 van de 
OER) wordt (op aanwijzing van de minister) opgeschort tot het einde van het tweede 
inschrijvingsjaar. Concreet betekent dat een bachelor-student die in het inschrijvingsjaar (19-20) niet 
aan de BAS-norm kon voldoen toch mocht doorstuderen in het tweede inschrijvingsjaar. De 
examencommissie heeft wel rond juni een bericht aan alle studenten gestuurd waarin is worden 
gewaarschuwd voor het gebruik maken van deze regeling. Het is immers niet ondenkbaar dat een 
student waarvan destijds al duidelijk is dat deze geen succes zal hebben met zijn opleiding in het 
tweede inschrijvingsjaar alsnog een BAS krijgt. De studenten zijn geadviseerd om goed na te denken 
over de studievoortgang want een BAS na twee inschrijvingsjaren heeft grotere consequenties dan 
een BAS na een jaar. Daarbij is vooral te denken aan het aantal verbruikte studiejaren en wellicht het 
gevolg daarvan dat geen andere studie meer kan worden gevolgd. 
Aanvulling bij de tweede versie van deze uitzonderingsnoititie van 15-9-20: Deze regeling geldt 
uitsluitend voor studenten van cohort 2019-2020. Studenten die zijn ingestroomd in het cohort 2020-
2021 moeten (op uiterlijk 31-8-21) weer gewoon aan de geldende BAS-norm voldoen 
  
80% 
De versoepeling van de 80% norm is ingetrokken. De regeling uit de OER (art. 4.6) is dus in alle 
gevallen van toepassing. In dit artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen fysiek en online 
onderwijs. Dit betekent dat de regeling ook van toepassing is op onderwijs dat online wordt 
aangeboden. De regeling in de OER geeft voldoende ruimte aan studenten om in geval van welke 
ziekte dan ook te kunnen doorstuderen. Het is wel van belang dat studenten zich officieel ziek 
melden als zij om die reden niet aan lessen (online of live) deel kunnen nemen, 
 
Toelatingen 
De examencommissie staat toe dat toelatingsexamens op enigerlei online wijze worden afgenomen. 
Het is daarbij vereist dat er wel direct contact met de student is, bijvoorbeeld via Teams, Skype of 
vergelijkbaar. Ook is vereist dat het werk goed is bekeken (mag ook online) en dat de 
beoordelingsformulieren volledig worden ingevuld. 
  
 

 


