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Probleemstelling

De KU Leuven geeft pas heel laat het rooster van de herexamens vrij. Dat is
problematisch voor veel studenten omdat ze hun vakantie(job) niet kunnen
inplannen en niet kunnen inschatten hoe ze hun herexamens moeten aanpakken.

Voorstel beslissing

Standpunt innemen n.a.v. voorliggende discussienota

Beslissing

Principieel is de Algemene Vergadering voorstander van een automatische
inschrijving. Al neigt de AV eerder naar een automatische inschrijving zoals ze
bestaat in eerste zit, door het kiezen van examenmomenten in het IER.
De Algemene Vergadering pleit voor automatische inschrijving.
Voor: 32 – Tegen: 31 – Onthouding: 0
De Algemene Vergadering wil graag wat extra nuance aanbrengen aan haar
principieel standpunt. Zo vreest ze door de automatische inschrijving nadrukkelijk
te bepleiten, we niet meer in de discussie betrokken zullen worden. Andere fracties
vrezen dan ook dat automatische inschrijving veel te veel administratieve
rompslomp met zich meebrengt en de universiteit dit sowieso niet zal overwegen.
Sommige fracties opperen dat het toch mogelijk moet kunnen zijn om een systeem
te ontwerpen dat ongeveer gelijkaardig is aan het systeem in eerste zit. De
consensus lijkt te zijn dat het examenrooster wel al de data zou kunnen vermelden,
maar nog in het ongewisse blijft over de overige modaliteiten (examenuur en
locatie). Zo kan zo spoedig mogelijk al een algemeen rooster gepresenteerd worden,
dat steeds gedetailleerder kan worden.
Twee fracties merken op dat er dan toch een kans is op samenvallende
examenmomenten? Dat is inderdaad zo, hoewel die kans in het huidige systeem
ook reeds bestaat. Als dat gebeurt, kan je je wenden tot je examenombuds en
normaal gezien wordt dat opgelost vanwege ‘overmacht’.
De Algemene Vergadering pleit voor ‘model B’, waarbij zo snel mogelijk al een
algemeen rooster vrijgegeven wordt waarin enkel de examendata opgenomen zijn.
Later worden uur en locatie meegedeeld.
Voor: 56 – Tegen: 2 – Onthouding: 2
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1. Situering
Op de AV van 28/06/2015 kwamen er vragen uit de AV over de onzichtbaarheid van de
examenplanning. Dan werd uitgelegd dat dat is ingesteld tijdens examenperiodes om verwarring
te voorkomen rond gevallen waar de voorlopige planning die online te vinden is, afwijkt van de
definitieve planning. De AV was niet volledig overtuigd dat dit de ware reden is voor het verbergen
van de roosters. Daarnaast blijkt dat sommige opleidingen en campussen wel al eerder het
definitieve examenrooster ontvangen. Voor de AV is dit een indicatie dat het proces
geoptimaliseerd kan worden en ze stelt dan ook voor een prioriteit te blijven maken van het zo
snel mogelijk beschikbaar stellen van het herexamenrooster.
De KU Leuven hanteert als regel dat het definitieve herexamenrooster ten minste twee weken
voor de start van de herexamenperiode vrijgegeven moet worden voor de studenten. Deze nota
gaat na (1) wat de motieven van de KUL om de data zo laat pas beschikbaar te stellen zijn en (2)
wanneer de herexamenroosters van andere instellingen hoger onderwijs beschikbaar zijn voor
studenten (3) wat de variatie binnen de opleidingen en campussen van de KUL precies inhoudt.
1.1

Motieven KU Leuven

De KU Leuven heeft ervoor gekozen om alle studenten die een herexamen willen afleggen te laten
inschrijven voor dat examen. De studenten hebben hiervoor tot 15 juli de tijd. Volgens de KU
Leuven zorgt dit ervoor dat er 68 000 examenmomenten minder ingepland moeten worden. Maar
door dit systeem kunnen de examenplanners pas echt beginnen aan hun taken nadat de deadline
voor de studenten gepasseerd is.
1.2

Andere instellingen hoger onderwijs

a) Universiteit Antwerpen
De deadlines voor de bekendmaking van het examenrooster vallen altijd heel laat. Voor de tweede
zit was de uiterste datum bijvoorbeeld 31 juli 2015 en de examens begonnen rond 18 augustus.
Bij de eerste zit was de deadline 1 mei en op 25 mei begonnen de examens. De data 1 mei en 31
juli zijn echter uiterste data. Heel veel faculteiten posten dan nog op het nippertje hun roosters,
terwijl andere faculteiten hun studenten reeds enige tijd daarvoor de roosters gaven. Studenten
moeten zich inschrijven voor hun herexamens, wat de lokale studentenraad graag zou willen
veranderen.
b) Odisee (associatie KU Leuven)
Ze werken met een systeem waarbij je je herexamenrooster krijgt op basis van het moment
waarop je je ingeschreven hebt voor de herexamens. Voor professionele opleidingen verloopt het
proces als volgt: als je je tijdig inschrijft (tussen 27 juni en 1 juli), kun je je herexamenrooster
reeds raadplegen op 8 juli. Daarna kun je je alsnog inschrijven (tot 8 juli), maar dan krijg je je
rooster pas later.
Voor de academische opleidingen (KU Leuven campus Brussel, Gent en Aalst) geldt eenzelfde
systeem met lichtelijk verschillende data: je moet je inschrijven tussen 1 juli en 5 juli om je
herexamenrooster op 10 juli te kunnen raadplegen. Daarna krijg je nog tot 15 juli de kans om je
in te schrijven voor de herexamens, maar je ontvangt je rooster dan pas later.
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c) UGent
De faculteit maakt de examenregeling via elektronische weg bekend, dit jaar ten laatste op 4
december voor de eerstesemester-examenperiode, ten laatste op 25 maart voor de
tweedesemester-examenperiode en ten laatste op 22 juli voor de tweedekans-examenperiode. De
examenroosters moeten worden vastgelegd in overleg met de studentenvertegenwoordigers in de
faculteiten. De faculteit kan de student vragen om deelname aan een examen voorafgaandelijk te
bevestigen.
d) Vives hogeschool (associatie KU Leuven)
Hier wordt het voorlopig herexamenrooster reeds kenbaar gemaakt (zonder lokaal toewijzing) net
na de tweede examenperiode. Het definitief herexamenrooster (met lokaal toewijzing) wordt
kenbaar gemaakt ergens midden juli. Studenten moeten zich inschrijven voor hun herexamens.
e) VUB
De herexamenroosters moeten 2 weken voor de start van de examenperiode beschikbaar zijn,
ook al hoeven studenten zich niet in te schrijven voor de herexamens. Ook hier proberen
studentenvertegenwoordigers de situatie aan te pakken en te veranderen. Na druk te zetten op
de raad van bestuur is er vorig jaar een universitaire stuurgroep examenroosters opgericht. Uit
deze stuurgroep is het idee gekomen om te proberen vaste examenroosters op te stellen in
samenwerking met studenten. Deze vaste examenroosters zijn tijdens de zomer door studenten
opgesteld geweest (tot nu toe zijn alleen nog maar de schriftelijke examens ingeroosterd). Dat
systeem zal dit jaar in een aantal faculteiten getest worden.
f)

Universiteit Hasselt

De examenroosters moeten op 11 juli online beschikbaar zijn. Studenten zijn automatisch
ingeschreven voor hun herexamens.
g) Artevelde
Het rooster wordt vrijgegeven begin juli, studenten zijn automatisch ingeschreven voor hun
herexamens.
h) Howest
De roosters voor de herexamens worden hier uiterlijk 6 weken voor aanvang van de
examenperiode bekend gemaakt. Studenten zijn automatisch ingeschreven voor hun herexamens.
i)

Hogere Zeevaartschool Antwerpen

Studenten krijgen hun examenrooster al voor de start van de zomervakantie, meestal rond het
einde van mei of het begin van juni. Studenten zijn automatisch ingeschreven voor hun
herexamens.
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j)

Karel de Grote hogeschool

Het examenrooster van de herexamens moet gepubliceerd worden ten laatste op 10 juli, maar
dat wordt niet altijd toegepast. De verantwoordelijken beweren dat het niet haalbaar is om dat
dan al bekend te maken. De studentenvertegenwoordigers ter plekke proberen de problematiek
aan te pakken en het reglement te doen navolgen.
Studenten moeten zich inschrijven voor hun herexamens. De hogeschool zegt echter zelf dat
dit niet kan worden verplicht gezien elke student wettelijk recht heeft op een tweede examenkans.
In praktijk komen er dan ook dubbel zoveel studenten naar de herexamens dan dat er
ingeschreven zijn en de hogeschool is verplicht hun te laten deelnemen.
k) Hogeschool Gent
Het examenrooster voor de derde examenperiode wordt begin juli online beschikbaar gesteld,
afhankelijk van de faculteit (bv. 6 juli op de faculteit Bedrijf en Organisatie). Studenten zijn
automatisch ingeschreven voor hun herexamens.
l)

Thomas More (associatie KU Leuven)

De planning van examens over (delen van) opleidingsonderdelen wordt ofwel voor de start van
het academiejaar bekendgemaakt, ofwel minimaal 5 weken voor deze examens. Tevens moet de
studentenraad minimaal 3 weken voor de definitieve planning deze kunnen inkijken en
opmerkingen kunnen sturen met de vraag om deze aan te passen voor betere spreiding en
dergelijke. Studenten zijn automatisch ingeschreven voor hun herexamens.

1.3

Variatie binnen KU Leuven

a) Normale
procedure
(toegepast
op
respectievelijk
Religiewetenschappen en faculteit Geneeskunde)

faculteit

Theologie

en

Het herexamenrooster werd vrijgegeven op 2 en 3 augustus, aangezien de herexamens begonnen
op 17 augustus.
b) Campus Antwerpen
Studenten krijgen tot midden juli de tijd om zich in te schrijven voor hun herexamens. De derde
week van juli krijgen ze het algemene rooster en de week voor de start van de herexamenperiode
krijgen ze een gedetailleerder examenrooster (met lokalen, uren van mondelinge examens,...).
c) Campus GroepT Leuven
Hier kunnen studenten de dag na de bekendmaking van de resultaten van het juni-examens zich
inschrijven voor de herexamens, waarbij ze keuze krijgen tussen de verschillende beschikbare
examenmomenten. Het examenrooster wordt onmiddellijk na de inschrijving geüpdatet en is in
principe definitief tenzij de student zelf wijzigingen aanvraagt.
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2. Naar welke regeling streven wij?
a) Behoud huidige regeling: studenten moeten zich inschrijven voor hun herexamens en ten
laatste 2 weken voor de start van de herexamens moeten de roosters worden vrijgegeven.
b) Systeem Campus Antwerpen KU Leuven: studenten moeten zich inschrijven en krijgen
vervolgens een algemeen rooster. Later krijgen ze een gedetailleerder versie.
c) Systeem Campus GroepT Leuven: studenten moeten zich inschrijven voor hun herexamens
en krijgen dan de keuze tussen de verschillende examenmomenten. Het examenrooster is
onmiddellijk definitief en beschikbaar.
d) Nieuw voorstel: studenten worden automatisch ingeschreven voor hun herexamens en het
herexamenrooster moet 3/4/5/6 weken (schrappen wat niet past) voor de start van de
herexamens vrijgegeven worden. Bijkomend voordeel voor studenten: ze kunnen niet
vergeten om zich in te schrijven.
e) Alternatieve voorstellen?
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