JAARVERSLAG 2010

EXAMENCOMMISSIE FACULTEIT DER WIJSBEGEERTE
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Rotterdam, maart 2011

Jaarverslag 2010 Examencommissie Faculteit der Wijsbegeerte

1

In de Wet Versterking Besturing (WVB) is bepaald dat de examencommissie een jaarverslag aan de
decaan van de faculteit dient te overleggen. Dit verslag van de werkzaamheden van de
Examencommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte (hierna EC) heeft betrekking op de periode 1
januari 2010 tot en met 31 december 2010.
De EC van de Faculteit der Wijsbegeerte houdt toezicht op allerlei zaken die te maken hebben met
de examens. Zij beoordeelt de kwaliteit van toetsing en de uitvoering van het Bindend Studie Advies
(BSA). Daarnaast houdt de EC toezicht op de samenhang van de afstudeerprogramma's, de kwaliteit
van de bachelor- en masterthesis en het afgeven van bewijzen van toelating tot de masteropleiding.
De kwaliteit van de faculteit kan zo worden gewaarborgd. Tenslotte houdt de EC zicht op
cursusrendementen en tentamenresultaten. Hierover informeert zij de opleidingscommissie en
opleidingsdirecteur.
Samenstelling van de Examencommissie
De EC bestaat uit vijf leden die worden benoemd door de decaan van de FW. De EC is aan het eind
van het verslagjaar als volgt samengesteld:
Prof.dr. J.A. van Ruler, voorzitter
Dr. A.W. Prins, lid
Drs. F.H.H. Schaeffer, lid
Dr. M.M.S.K. Sie, lid
M.S. Geluk, secretaris
Ten tijde van het verslagjaar was de samenstelling als volgt:
Dr. M.M.S.K. Sie, voorzitter
Drs. F.H.H. Schaeffer, lid
M.S. Geluk, secretaris

Vergaderingen
De EC heeft gedurende de verslagperiode zeven maal vergaderd. De besluiten- en afsprakenlijsten
die naar aanleiding van deze vergaderingen zijn opgesteld zijn ter kennisname aan het
managementteam van de faculteit en aan de opleidingscommissie verzonden. Dit verslag beperkt zich
tot hoofdlijnen die niet als zodanig in de notulen zijn terug te vinden.
Onderwijs- en Examenregelingen
De gewijzigde Onderwijs- en Examenregelingen van de bachelor- en masteropleidingen die de
faculteit verzorgd zijn op 28 juni 2010 vastgesteld bij besluit van de decaan van de faculteit na
verkregen instemming van de faculteitsraad.
Examens
Gedurende de het verslagjaar zijn er 34 bachelor- en 14 masterexamens afgenomen. De organisatie
van de examens ligt in handen van de secretaris en de Examenadministratie Wijsbegeerte.
De examens zijn als volgt over de verschillende opleidingen verdeeld:
Bachelor Wijsbegeerte: 22
Bachelor Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied: 12
Master Wijsbegeerte: 8
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Master Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied: 3
Institutions: Research Master in Philosophy and Economics: 3
Tentamens
Verspreid over het verslagjaar zijn de volgende centraal schriftelijke(her)tentamens afgenomen:
Bachelor 1: 31
Bachelor 2: 16
Bachelor 3: 8
De EC is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de tentamenopgaven, waarna de organisatie
van de centraal schriftelijke tentamens in handen ligt van de Examenadministratie Wijsbegeerte. Zes
bachelorstudenten hebben in het verslagjaar toestemming verkregen om wegens persoonlijke
omstandigheden tentamen af te leggen in M1-5. Twee bachelorstudenten hebben toestemming om de
centraal schriftelijke tentamens af te leggen op een laptop.
Tijdens de reguliere centraal schriftelijke tentamens zijn evaluatieformulieren verstrekt. Deze zijn
verwerkt in een tentamenevaluatierapport. In één geval is naar aanleiding van de evaluatieformulieren
een docent aangesproken op de vraagstelling.
Alle schriftelijke tentamens zijn gearchiveerd in kamer H 5-28. De eerste archieven uit 2005-2006
zijn inmiddels vernietigd.

Bindend studieadvies bacheloropleiding Wijsbegeerte voltijd
Per 1 september 2005 is het bindend studieadvies bij de Faculteit der Wijsbegeerte ingevoerd. Om te
voldoen aan de normen van dit bindend studieadvies dienen aan het einde van het eerste jaar van
inschrijving minimaal 40 credits van het eerste bachelorjaar te zijn behaald. Aan het einde van het
tweede jaar van inschrijving dienen alle onderdelen van het eerste bachelorjaar (60 credits) behaald
te zijn. In het kader van deze regeling worden ook studiepunten voor cursussen waarvoor de
examencommissie een vrijstelling heeft afgegeven, meegerekend. De te volgen werkwijze bij aanvraag
van een vrijstelling staat beschreven in artikel 20 van de Onderwijs- en examenregeling bachelor
Wijsbegeerte voltijd.
Bij het uitbrengen van het bindend studieadvies wordt waar nodig rekening gehouden met de
persoonlijke omstandigheden van een student. De student wordt geacht deze persoonlijke
omstandigheden vroegtijdig te melden bij de studieadviseur of studentendecaan ten einde de
studievertraging zoveel mogelijk te beperken. Onder persoonlijke omstandigheden vallen o.a. ziekte,
bijzondere familieomstandigheden en zwangerschap (zie Onderwijs- en examenregeling, artikel 26).
Gedurende het eerste jaar van inschrijving wordt door de examencommissie een voorlopig
schriftelijk advies uitgebracht na afloop van de tentamens van het eerste en tweede trimester. Tijdens
het tweede jaar van inschrijving wordt door de examencommissie een voorlopig schriftelijk advies
uitgebracht na afloop van de tentamens van het tweede trimester.
Het bindend studieadvies wordt zowel tijdens het eerste als het tweede jaar van inschrijving
uitgebracht na de laatste herkansingen van de onderdelen van het eerste bachelorjaar aan het einde
van het studiejaar, maar uiterlijk vóór aanvang van het nieuwe studiejaar.
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Verzonden correspondentie in het kader van het bindend studieadvies:
Cohort 2007 VT (3e jaar inschrijving wegens eerder ontvangen PO):
4e preadvies: 3x
BSA: positief: 2x, negatief 1x
Cohort 2008 VT (2e jaar inschrijving):
3e preadvies: 16 x
BSA: positief: 10x, negatief 5, PO: 1x
Cohort 2009 6T (1e jaar inschrijving)
2e preadvies 36x
BSA: positief: 4x, voorlopig positief: 15x waarvan 2x PO, negatief 17x,
Bindend studieadvies bacheloropleiding Wijsbegeerte deeltijd
Per 1 september 2005 is het bindend studieadvies bij de Faculteit der Wijsbegeerte ingevoerd. Voor
de deeltijdstudie geldt het volgende:
Om te voldoen aan de normen van dit bindend studieadvies dient het gehele eerste bachelorjaar (60
credits) aan het einde van het derde jaar van inschrijven te zijn afgerond. In het kader van deze
regeling worden ook studiepunten voor cursussen waarvoor de examencommissie een vrijstelling
heeft afgegeven, meegerekend. De te volgen werkwijze bij aanvraag van een vrijstelling staat
beschreven in artikel 20 van de Onderwijs- en Examenregeling bachelor Wijsbegeerte deeltijd.
Bij het uitbrengen van het bindend studieadvies wordt waar nodig rekening gehouden met de
persoonlijke omstandigheden van een student. De student wordt geacht deze persoonlijke
omstandigheden vroegtijdig te melden bij de studieadviseur of studentendecaan ten einde de
studievertraging zoveel mogelijk te beperken. Onder persoonlijke omstandigheden vallen o.a. ziekte,
bijzondere familieomstandigheden en zwangerschap (zie Onderwijs- en Examenregeling, artikel 26).
Gedurende het eerste en tweede jaar van inschrijving wordt door de examencommissie van de
opleiding een voorlopig schriftelijk advies uitgebracht na de laatste herkansingen van de onderdelen
van het eerste bachelorjaar aan het einde van het studiejaar, maar uiterlijk vóór aanvang van het
nieuwe studiejaar.
Het bindend studieadvies wordt zowel tijdens het tweede als het derde jaar van inschrijving
uitgebracht na de laatste herkansingen van de onderdelen van het eerste bachelorjaar aan het einde
van het studiejaar, maar uiterlijk vóór aanvang van het nieuwe studiejaar.
Verzonden correspondentie in het kader van het bindend studieadvies:
Cohort 2007 DT (3e jaar inschrijving):
3e preadvies: 6 x
BSA: positief: 3x, negatief: 3x
Cohort 2008 DT (2e jaar inschrijving):
2e preadvies: 16x
BSA: positief: 7x
Cohort 2009 DT (1e jaar inschrijving)
1e preadvies: 20x
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In- en uitgaande correspondentie in het verslagjaar
Ingekomen post: 167 brieven
Verzonden post: 213 brieven exclusief de brieven in het kader van het bindend studieadvies
Toelatingsbesluiten:
Zeven personen hebben deelgenomen aan het Colloquium Doctum (CD). Eén persoon is op basis
van het CD toegelaten tot de deeltijd bacheloropleiding Wijsbegeerte. Verder heeft de EC één
student op basis van zijn vooropleiding toegelaten tot de deeltijd bacheloropleiding Wijsbegeerte.
De EC heeft een Bewijs van Toelating afgegeven voor de masteropleiding Wijsbegeerte. Twee
studenten die wilden inschrijven voor de masteropleiding Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied
zijn afgewezen vanwege een ontoereikende vooropleiding.
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