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Proeftentamens in Tilburg 
 

Uiterlijk één week voor het tentamen moeten studenten in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen 

van voorbeeldvragen en van de bijbehorende modelantwoorden. Dat staat in de Regels & Richtlijnen 

(R&R) voor de examens van de Tilburgse faculteiten Rechten en Sociale Wetenschappen.1 De studenten-

fractie Front van de Universiteitsraad is daar heel blij mee. Zij bepleit dat deze regel universiteitsbreed 

door alle examencommissies wordt ingevoerd.2 Zo’n proeftentamen biedt studenten immers een welkome 

concretisering van de tentameneisen en een extra oefenmogelijkheid bij de tentamenvoorbereiding. Maar 

docenten kost het veel werk om jaarlijks niet alleen tentamens en herkansingen maar ook proeftentamens 

te ontwikkelen. Dat zal vermoedelijk de reden zijn dat deze R&R-regel lang niet door alle betrokken 

docenten wordt nageleefd. 

Op de raadsvergadering van vorige week beklaagde de studentenfractie zich daarover.3 De rector 

zegde toe deze klacht met beide faculteiten te zullen bespreken, maar hij sloot niet uit dat de betrokken 

examencommissies bij nader inzien zullen besluiten het aanbieden van proeftentamens niet langer ver-

plicht te stellen. Inmiddels is bekend dat een student gedreigd heeft zo nodig een extra herkansing te eisen 

als hem/haar de reglementaire faciliteiten (proeftentamen plus antwoordsleutel) onthouden zouden 

worden. 

 

Nogal een raar verhaal dus. In twee faculteiten is een regel ingevoerd ter bescherming van de belangen 

van de tentamendeelnemers: ze hebben recht op een proeftentamen met antwoordsleutel. Die regel wordt 

door vele docenten niet nageleefd. Studentenvertegenwoordigers verzoeken het College van Bestuur te 

bevorderen dat de regel actief gehandhaafd wordt. Je zou dan verwachten dat de rector alert reageert, 

te meer daar hij zelf als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht bij uitstek deskundig is op het gebied van 

regelgeving en handhaving. De studenten hadden mogen verwachten dat hij aldus zou antwoorden: 

 Indien en voorzover de R&R-regel niet wordt nageleefd is, moet dat naar mijn indruk als flagrante 

wanprestatie van de betrokken faculteiten en als ernstig plichtsverzuim van de betrokken docenten/ 

examinatoren worden bestempeld. 

 Gezien de belangen die voor studenten op het spel staan, zal ik terstond contact opnemen met beide 

faculteiten om te bewerkstelligen dat de beide examencommissies er voortaan op toezien dat de regel, 

ook bij de resterende tentamens van dit studiejaar, consequent wordt nageleefd. 

 Tevens zal ik beide faculteiten erop wijzen dat zij door hun laksheid het vertrouwen van de studenten 

in de integriteit en goede trouw van onze universiteit in de waagschaal stellen. Deze regel maakt im-

mers deel uit van het studiecontract tussen faculteit en student. Dan moeten studenten ervan op aan 

kunnen dat wij onze contractuele verplichtingen zorgvuldig nakomen. 

 Zoals u allen weet, strekt die laksheid zich niet alleen tot deze ene R&R-regel uit. Onze universiteit 

kampt ook met chronische overschrijding van de nakijktermijn van tentamens (3x5 werkdagen), die 

overigens bij een onzer faculteiten succesvol met een boetesysteem bestreden wordt.4 

 Integriteit is een belangrijke pijler van de Code of Conduct van onze universiteit: 5 van medewerkers 

(...) wordt verwacht dat ze ‘bereid en in staat zijn hun taak (...) adequaat, zorgvuldig en betrouwbaar 

uit te oefenen, met oog voor de waarden en belangen die in het geding zijn.’ Door de R&R-regel naast 

zich neer te leggen, maken medewerkers zich dus schuldig aan schending van onze Code of Conduct. 

 Ook stelt onze universiteit, vanuit de christelijke en humanistische traditie waarin zij geworteld is, 

hoge eisen aan het moreel leiderschap van onze docenten. Van hen wordt verwacht dat ze voor hun 

studenten als rolmodel fungeren op het gebied van normen en waarden in het algemeen en op het 

gebied van organisatie- en bedrijfsethiek in het bijzonder. Zij hebben een voorbeeldfunctie in de vor-

ming van aanstaande beroepsbeoefenaars. Het is dan onacceptabel dat zij basale reglementaire ver-
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plichtingen jegens studenten verzaken en zelfs niet de moeite nemen hun non-compliance toe te 

lichten en te rechtvaardigen. 

 Ik zal beide faculteiten verzoeken het College van Bestuur binnen zes weken te informeren over de 

wijze waarop zij de naleving van deze R&R-regel handhaven en evalueren, in het kader van hun 

inspanningen ter beheersing van de kwaliteit (quality of conformance c.q. conformity to regulation) 

van het onderwijs- en examenprogramma. 
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