
Aangepaste beleidslijn examencommissie bij behandeling van verzoeken van studenten 

om een extra tentamengelegenheid in studiejaar 2019-2020 

 
Algemene lijn 
Er zijn 2 tentamengelegenheden per vak per jaar (m.u.v. de vakken die als practicum zijn 
aangewezen). Als een student(e) één van die gelegenheden mist door ziekte of andere bijzondere 
omstandigheid geeft dat niet zo maar recht op een extra tentamen. Een extra tentamengelegenheid 
wordt alleen toegekend als student(e) door het missen van het tentamen een “onredelijke” 
studievertraging oploopt. Onder “onredelijke” studievertraging verstaat de examencommissie: als 
student(e) meer dan 6 maanden moet wachten op de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid 
voor dat vak en ook geen andere onderwijsverplichtingen meer heeft in die periode. 

Beleidslijn t.a.v. masterstudenten 

 Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het 
(her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 1 of 2, dan dient hij/zij 
dit vak in de betreffende periode van het nieuwe studiejaar opnieuw te volgen. 

 Als een masterstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één vak van de master na het 
(her)tentamen niet heeft behaald en dit betreft een vak uit periode 3 of latere periode, dan 
krijgt hij/zij hiervoor één extra tentamengelegenheid tijdens de eerste of tweede periode van 
het nieuwe studiejaar, uiteraard onder de voorwaarde dat student(e) zijn/haar masterthesis 
wel uiterlijk in augustus met een voldoende heeft afgerond. Studenten kunnen tot uiterlijk 15 
september een verzoek om een extra tentamengelegenheid voor dit vak indienen bij de 
examencommissie via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op VUnet. 

Beleidslijn t.a.v. premasterstudenten 
Premasterstudenten komen in beginsel niet in aanmerking voor een extra tentamengelegenheid. 
Alleen wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de examencommissie 
besluiten om de student(e) een extra tentamengelegenheid aan het eind van het studiejaar (in de 
tweede helft van augustus) te geven, waardoor hij/zij de mogelijkheid heeft om het 
premasterprogramma volledig af te ronden. Studenten kunnen tot uiterlijk 15 juli een onderbouwd 
verzoek om een extra tentamengelegenheid indienen bij de examencommissie via het 
aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op VUnet. 

Beleidslijn t.a.v. bachelorstudenten 
Een eerstejaars bachelorstudent(e) die om een goede reden het (her)tentamen van een vak gemist 
heeft, krijgt geen extra tentamengelegenheid, maar wordt verwezen naar het vak en bijbehorende 
tentamengelegenheden in het volgende studiejaar. 

Een tweedejaars bachelorstudent(e) wordt om dezelfde reden in beginsel ook verwezen naar het 
vak en bijbehorende tentamengelegenheden in het daaropvolgende studiejaar. 

Voor derde- of hogerejaars bachelorstudenten geldt het volgende: 
Als een bachelorstudent(e) aan het eind van zijn/haar studie één FSW-vak van de bachelor (niet 
zijnde de Bachelorthesis) na het (her)tentamen niet heeft behaald, dan krijgt hij/zij hiervoor een 
extra tentamengelegenheid in de voorlaatste week van augustus. 
 
Aanvraag extra tentamengelegenheid voor een FSW-bachelorvak1: 
 
Hoe vraag ik de extra tentamengelegenheid aan? 



 Je kunt tot uiterlijk 15 juli een verzoek om een extra tentamengelegenheid bij de 
examencommissie indienen via het aanvraagformulier extra tentamengelegenheid op VUnet. 

 Geef bij “motivatie” op het aanvraagformulier aan voor welke andere vakken je op dat 
moment nog tentamen moet doen óf op een uitslag wacht. Vermeld ook wie de begeleider 
van je bachelorthesis(project) is. 

 Je hoeft je voor deze extra tentamengelegenheid niet in te tekenen via VUnet. 

Wanneer krijg ik bericht van de examencommissie over de extra tentamengelegenheid? 

 Je krijgt voor 1 augustus bericht van de examencommissie of je aan de extra 
tentamengelegenheid mag deelnemen én op welke dag, tijd en locatie die plaatsvindt (in de 
voorlaatste week augustus). Nota bene: als op 1 augustus nog niet alle uitslagen van de 
reguliere (her)tentamens  bekend zijn, dan wordt een extra herkansing onder voorwaarde 
toegezegd. In dat geval krijg je alvast informatie over de datum waarop de extra herkansing 
wordt afgenomen, maar de voorbereiding is op “eigen risico”; je mag uitsluitend deelnemen 
als je alle vakken op één na bij de reguliere herkansingen met een voldoende hebt afgerond. 
In het uiterste geval (als het cijfer voor de herkansing van de bachelorthesis niet vóór de 
datum extra herkansing laatste vak bekend is), neem je deel aan de extra 
tentamengelegenheid, maar wordt deze pas beoordeeld nadat bekend is dat je een 
voldoende voor de bachelorthesis hebt behaald. 

 De wijze van tentaminering bij deze extra tentamengelegenheid kan verschillen van die van 
de twee reguliere tentamengelegenheden. 

 De extra tentamens worden binnen één week na afname beoordeeld en de resultaten 
worden meteen daarna (dus vóór 31 augustus) door het Onderwijsbureau geregistreerd in 
VUnet. 

Hoe vraag ik mijn bachelordiploma aan? 

 Als jouw resultaat voor de extra herkansing een voldoende is, dit resultaat geregistreerd is én 
je hiermee alle onderdelen van je bachelor hebt behaald, ontvang je vanuit het 
Onderwijsbureau een e-mail over je afstuderen. Via de link in deze mail dien je zo snel 
mogelijk aan te geven dat je wilt afstuderen. Zorg er dus voor dat je je VU-mail in de weken 
na de extra herkansing regelmatig checkt. 

1: Let op:  
Normaal gesproken moeten studenten hun bachelor hebben afgerond om te mogen starten met een 
master. Dit noemen we een ‘harde knip’. Echter, door de coronacrisis en de mogelijke 
studievertraging die studenten hierdoor ondervinden, is door het faculteitsbestuur van FSW besloten 
dat studenten die in studiejaar 2020-2021 met een master FSW willen starten, minimaal 162 EC van 
hun bachelorprogramma moeten hebben behaald (een ‘zachte knip’). Als je in juli/augustus 2020 je 
bachelor op één vak na hebt afgerond, dan heb je dus sowieso de mogelijkheid om met een master 
FSW te starten. In plaats van het aanvragen van een extra tentamengelegenheid voor je laatste vak, 
kun je er dus ook voor kiezen om het vak aankomend studiejaar opnieuw te volgen. 
 
Vastgesteld door de examencommissie in mei 2020 
 

https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/redirect.aspx?cid=tcm:164-455817-16

