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Probleemstelling

Sinds het academiejaar 2013-2014 moeten studenten die examens willen
afleggen tijdens de derde examenperiode zich verplicht inschrijven per
opleidingsonderdeel waarvoor ze gebruik willen maken van hun tweede
examenkans. Dat systeem kent echter enkele nadelen. Daarnaast ervaren
docenten het als een problematische trend dat studenten niet komen opdagen
voor een examen zonder zich af te melden.

Voorstel oplossing

-

Voorstel beslissing

We stellen een alternatieve procedure voor de inschrijving van de derde
examenperiode voor op basis van een aantal stellingen.

Beslissing

De AV vindt dat elke student recht heeft op een tweede examenkans. Verder
bevestigt de Studentenraad haar standpunt om een automatische inschrijving
voor de derde examenperiode na te streven. Daarnaast is de Studentenraad
tegen het opleggen van een sanctie bij niet-deelname aan een examenmoment
zonder gegronde reden. De Studentenraad is wel van mening dat de procedure
om zich uit te schrijven van een examen beter en eenvoudiger communiceert
moet worden door de KU Leuven.

☐Werkdocument

☒Finaal document

Opvolging
Wat?
AB
AV
OWR

Timing
3-10
7-10
27-10

Communicatie

-

Contactpersonen

Contactpersonen Anne-Charlotte Seynaeve (annecharlotte.seynaeve@stura.be)

Bijlage

-

1. Situering
Sinds academiejaar 2013-2014 kent de KU Leuven een systeem van verplichte inschrijving voor de
deelname aan de derde examenperiode. Daarvoor gold een systeem waarbij studenten automatisch
werden ingeschreven. Dit systeem kende als grote nadeel dat de administratie maar moeilijk alle examens
kon inplannen, doordat ze het exact aantal studenten dat zou deelnemen niet kende.
In het huidige systeem moeten studenten zich inschrijven per individueel opleidingsonderdeel waaraan ze
tijdens de derde examenperiode willen deelnemen. Hiervoor hebben ze de tijd tussen de bekendmaking
van de examenresultaten in juni en de donderdag na de deliberatieperiode. Om studenten hieraan te
herinneren verschijnt een pop-up venster bij het openen van het ISP en ontvangen alle studenten een email. Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode heeft de administratie kennis van het exacte aantal
studenten dat zich heeft ingeschreven voor de derde examenperiode. Op basis hiervan wordt de
examenplanning opgesteld. Deze wordt bekendgemaakt uiterlijk de vierde maandag na de mededeling van
de resultaten van de tweede examenperiode. Na de inschrijving voor de deelname aan de derde

examenperiode kunnen studenten zich niet meer uitschrijven via hun ISP. Pas bij bekendmaking van het
individuele examenrooster (IER) kunnen studenten zich weer uitschrijven.

2. Probleemstelling
In de praktijk schrijven de meeste studenten zich in voor alle opleidingsonderdelen waarvoor ze nog geen
credit behaalden. Doordat de examenregeling voor de derde examenperiode nog niet bekend is, is het dan
ook moeilijk voor studenten om in te schatten welke examens ze best afleggen. Bij de bekendmaking van
de examenroosters hebben studenten de mogelijkheid zich uit te schrijven voor de examens die ze niet
wensen af te leggen. Toch schrijven veel studenten zich niet uit, waardoor er te veel examenkopijen
worden voorzien of professoren geen zicht hebben op hoeveel studenten ze moeten verwachten bij een
mondeling examen. De uitschrijfprocedure zit echter redelijk verscholen in het IER. Daarnaast wordt er
weinig gecommuniceerd over het belang van de uitschrijving bij examens. Anderzijds helpt het systeem
van de inschrijving voor de examenperiode de administratie niet vooruit. Doordat de meeste studenten
zich na de bekendmaking van de examenresultaten in juni zich voor alle opleidingsonderdelen inschrijven,
kan de administratie geen rekening houden met het exacte aantal studenten dat zal deelnemen aan een
bepaald examen. Tezelfdertijd leidt de strikte toepassing van de regel er in sommige gevallen wel toe dat
studenten niet kunnen afstuderen of vastlopen door studievoortgangsmaatregelen, enkel omdat ze niet
tijdig inschreven voor hun tweede examenkans. Vanuit enkele faculteiten komt het voorstel het systeem
van automatische inschrijving terug in te voeren, waarbij studenten die niet wensen deel te nemen aan
een examen zich verplicht weer moeten uitschrijven. Aan dat systeem zou een sanctiemechanisme
gekoppeld worden waarbij het niet deelnemen aan examens, zonder gegronde reden, gesanctioneerd
zouden worden met een boete.

3. Voorstel beslissing
Elke student heeft recht op een tweede examenkans. De verplichte inschrijving is een
onnodige administratieve drempel.
Een vervroegde vrijgave van het examenrooster voor de derde examenperiode waarbij studenten
kunnen intekenen voor effectieve examenmomenten is een voor de hand liggende oplossing om
studenten niet in te laten tekenen voor examens waar ze niet aan zullen deelnemen.
De procedure om zich uit te schrijven moet eenvoudiger en beter gecommuniceerd
worden.
Bij niet-deelname aan een examenmoment zonder gegronde redenen mogen er al dan niet sancties
volgen.
● Indien wel: De sancties mogen van geldelijke aard zijn.

