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335 (2019-2020) – Nr. 3

AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door Hannelore Goeman, Katia Segers en Steve Vandenberghe
na indiening van het verslag
In het derde streepje, in punt 3°, op de vierde regel, het woord “tweede”
vervangen door het woord “derde”.
VERANTWOORDING
Voorliggend amendement beoogt de wijziging van het tijdstip waarop studenten overmacht kunnen
inroepen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen van de tweede
examenperiode naar de derde examenperiode. Bijgevolg verschuift het moment waarop deze overmacht
kan worden ingeroepen dan van begin juli naar eind september. Dit is belangrijk wil men de kwalijke
impact van de coronacrisis op de studievoortgang beperken.
Overmacht inroepen en teruggave van leerkrediet vragen vereist immers dat de examenkans in de
desbetreffende zittingsperiode niet benut werd, en de student de onderwijsinstelling te kennen gaf
het examen niet te zullen afleggen. Deze overmacht enkel aanbieden voor de zittijd in juni (de tweede
examenperiode) en niet de zittijd in september (de derde examenperiode) betekent dat studenten die
overmacht wensen in te roepen niet aan één, maar aan twee examenkansen moeten verzaken. En
het verzaken aan elke examenkans, zeker in het licht van de onzekerheid die de coronacrisis met zich
meebracht, betekent ook een gegarandeerd verlies aan studievoortgang. Het lijkt niet enkel billijker
voor de student, maar ook voor de overheid, om studenten minstens één examenkans te geven om
toch examen af te leggen van opleidingsonderdelen in het tweede semester en voor jaarvakken om
toch te proberen een creditbewijs te verwerven. De onzekerheid die voortvloeit uit de coronacrisis
maakt immers dat studenten zichzelf mogelijks onterecht te laag inschatten. Nodeloos verlies aan
studievoortgang dient bijgevolg te worden vermeden en studenten dienen aangemoedigd te worden om
zo veel als mogelijk examens af te leggen.
Het strekt in die zin zelfs tot aanbeveling overmacht zelfs bij deelname aan de derde examenperiode
ook mogelijk te maken.
Tot slot maakt de timing van voorliggend voorstel van resolutie de huidige overmacht bijzonder moeilijk
toepasbaar. Wanneer deze aanbeveling in werking treedt zal het gros van de tweede examenperiode
reeds voorbij zijn en kunnen studenten die van deze regeling wensen gebruik te maken dan ook niet
meer de overmacht bedoeld in het derde streepje, 3°, inroepen omdat ze reeds deelnamen aan de
examens. Het lijkt met andere woorden onkies om in te grijpen in de huidige examenperiode omdat
dit de beoogde maatregel zou uithollen en zou leiden tot nodeloze onzekerheid op het terrein. Een
toepassing van dezelfde maatregel na de derde examenperiode vermijdt dit.
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