Gebruik van het digitaal loket gedurende de Corona-crisis
In dit document vind je informatie over het gebruik van de formulieren voor de examencommissie en
examenadministratie in het digitaal loket gedurende de komende maanden.
In de komende maanden probeert het Summa College zoveel mogelijk diplomakandidaten binnen de reguliere
opleidingsduur te diplomeren. Dat zal niet in alle gevallen lukken en dat heeft ook gevolgen voor de
examinering van andere studenten. Het is veel minder dan anders mogelijk om maatwerk te organiseren en het
uitgangspunt is dat niet kan worden afgeweken van de strakke examenplanning.
Aanvragen aangepaste examinering
Aanvragen voor aangepaste examinering voor de periode vanaf openstelling van de gebouwen van het Summa
College moeten uiterlijk 17 april 2020 in het bezit zijn van de examencommissie.
Verzoek tot vrijstelling
Volgens het examenreglement moet een vrijstellingsverzoek worden ingediend uiterlijk 30 dagen voor aanvang
van de opleiding. Deze termijn wordt meestal soepel gehanteerd. Aanvragen voor een vrijstelling voor
examinering voor de periode vanaf openstelling. van de gebouwen van het Summa College tot het einde van
het schooljaar moeten uiterlijk 17 april 2020 in het bezit zijn van de examencommissie.
Inzage examen en herbeoordeling examen
Inzage van een examen en een eventueel daaruit voortvloeiende aanvraag tot herbeoordeling kunnen onder de
huidige omstandigheden niet worden georganiseerd. Aanvragen tot inzage en herbeoordeling kunnen pas na de
zomervakantie gehonoreerd worden. Als hiervan gebruik gemaakt wordt, kan dit tot vertraging van diplomering
leiden.
Extra examengelegenheid
Extra examengelegenheden die nog niet zijn aangevraagd kunnen dit schooljaar niet meer worden verwerkt.
De aanvraag kan aan het begin van komend schooljaar worden ingediend.
Aangepast tijdstip examineren
Aanvragen voor een aangepast tijdstip van examinering kunnen niet worden ingediend via het digitaal loket.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan via de loba een aanvraag worden ingediend.
Afwijkend niveau van examineren
Aanvragen voor een afwijkend niveau examineren moeten uiterlijk 17 april 2020 in het bezit zijn van de
examencommissie. De aanvraag wordt op een later tijdstip beoordeeld en deze examens worden pas in het
komend schooljaar aangeboden. Als hiervan gebruik gemaakt wordt, kan dit tot vertraging van diplomering
leiden.

Examinering van rekenen, keuzedelen en diplomering
Eén van de maatregelen die is genomen, is dat het niet meer noodzakelijk is om examens af te leggen voor
rekenen en voor keuzedelen om in aanmerking te komen voor een diploma. Als gevolg van deze maatregel
worden deze examens dit schooljaar niet meer georganiseerd. Mocht je toch examen(s) hiervoor willen
afleggen, dan kan dat in het komend schooljaar. Het gevolg hiervan is dat je voor de zomervakantie nog geen
diploma kunt ontvangen, aangezien een diploma maar één keer wordt uitgegeven.
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