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1 INHOUD 
 

1.1. Toelichting en motivering 

 

De coronacrisis creëert uitzonderlijke omstandigheden, waarbinnen de UGent – dankzij de 

inzet van vele medewerkers – haar activiteiten zo goed en kwalitatief mogelijk blijft verder 

zetten. De UGent volgt daarbij strikt de maatregelen zoals die door de overheden worden 

afgekondigd, zowel inhoudelijk als qua timing. 

 

Net zoals in de examenperiodes in het academiejaar 2019/2020 (juni en 

augustus/september) zal ook de organisatie van de examens in januari 2021 volgens een 

strikt veiligheidsprotocol verlopen. Het subcomité voor Preventie en Bescherming op het 

Werk nam in zijn zitting van 23 november 2020 reeds kennis van de veiligheidsprocedures 

m.b.t. de on campus examens (zie bijlage 1).  

 

In vergelijking met de examenperiodes in het vorige academiejaar zijn er een beperkt aantal 

wijzigingen / verfijningen: 

- De examenperiode loopt van 4 januari tot 30 januari 2021. Er zijn opnieuw maximaal 

drie examensessies per dag geroosterd, startend om 8u30, 13u en 17u30. Er wordt 

geëxamineerd op alle weekdagen en op zaterdag (niet op zondag; er zijn in de 

periode geen feestdagen). 

- In alle gemeenschappelijke ruimtes van de UGent geldt een mondmaskerplicht. 

Gelet op het feit dat er steeds een risico tot samenscholing is voor / na een examen, 

wordt aan de studenten gevraagd om met een mondmasker naar de UGent te 

komen (inclusief naar Flanders Expo). Bij binnenkomst in het gebouw en/of 

examenlokaal zal de student het eigen mondmasker moeten inwisselen voor een 

UGent exemplaar. 

- Studenten met een bijzonder statuut, dat hen een faciliteit biedt om langer aan een 

examen te werken (maximaal 25% langer), leggen hun examen af in dezelfde ruimte 

als studenten die de voorziene tijd krijgen (maximaal drie uur). Voor bepaalde BST 
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faciliteiten (laptopgebruik, enkel in kleine groep, …) blijven aparte lokalen ingezet 

worden. 

- Het klaarleggen van de examenpapieren moet niet meer met handschoenen aan 

gebeuren. Het volstaat om de handen te ontsmetten. Er zullen dan ook geen 

handschoenen meer ter beschikking gesteld worden op de examenlocaties. 

- De lokalen waar schriftelijke of PC examens doorgaan worden eenmaal daags 

gepoetst; tussen de examensessies door is er niet langer voorzien in ontsmetting. 

 

Het is duidelijk dat een goede organisatie – in functie van het veilig verloop ervan – van 

deze examens enkel mogelijk is mits de inzetbaarheid van (een voldoende aantal) lesgevers 

en toezichters enerzijds, gebouwcoördinatoren, examenbegeleiders en ondersteunende 

medewerkers anderzijds. 

 

Het toezicht, coördinatie en begeleiden van de examens wordt beschouwd als een niet-

telewerkbare taak. Wie zich engageert voor twee of drie examensessies op één dag kan ook 

voor, tussen of na de examensessie on campus werken. 

 

Op de campussen die duidelijk tot een faculteit behoren, zal de faculteit zelf instaan voor de 

coördinatie en de begeleiding: 

 

Campus Ardoyen (excl. Locus) EA 

Campus Aula RE + PS 

Campus Boekentoren - Blandijn/Rozier LW 

Campus Boekentoren - Plateau EA 

Campus Coupure BW 

Campus Dunant - Dunant 2 (incl. resto) PP 

Campus Dunant - Hilo GE 

Campus Heymans FW 

Campus Hoveniersberg-Tweekerken EB 

Campus Kortrijk BW + EA 

Campus Mercator LW 

Campus Merelbeke DI 

Campus Sterre (incl. S5) WE 

Campus UZ Gent GE 

 

Op de locaties voor schriftelijke waar meerdere faculteiten gebruik van maken (Flanders 

Expo, Campus Ledeganck en Ufo) en de PC-examenlokalen in de Therminal, Resto Locus 

en Resto Kantienberg wordt opnieuw voorzien in centrale begeleiding. 

 

Voor de organisatie van de examens wordt met deze profielen gewerkt: 

 

- Gebouwcoördinatoren worden resp. door de faculteiten (decanen / 

onderwijsdirecteurs) en door de directies (directeurs) geëngageerd.  

 

- Begeleiders worden gezocht: 

o Door de gebouwcoördinatoren bij de collega’s uit hun faculteit, resp. directie. 
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o Voor Flanders Expo: via een algemene oproep in de directies. Voor de 

medewerkers bij de Directie Studentenvoorzieningen, die wegens de 

afhaalformule in de Afdeling Maaltijdvoorzieningen niet allemaal kunnen 

worden ingezet, wordt de examenbegeleiding gezien als een alternatieve 

taak en wordt hun inzet ingepland in een weekrooster. 

o Begeleiders worden ter plekke aangestuurd door de gebouwcoördinatoren.  

 

- Toezichters worden op de gebruikelijke wijze door de lesgevers gerekruteerd. 

 

- Alle gebouwcoördinatoren en begeleiders worden aangestuurd vanuit het 

OnCampusTeam, o.l.v. Jochen Merlier en Jeroen Vanden Berghe.  

 

- Takenpakket en evaluatie:  

o Van de begeleiders / gebouwcoördinatoren wordt verwacht dat zij het correct 

verloop van de instroom naar het examenlokaal ondersteunen. Specifiek gaat 

het dan om het aanreiken van een chirurgisch mondmasker aan de 

studenten, om het toezien op de handhygiëne en hen te vragen met respect 

voor de afstandsregels en de looproutes, die via signalisatie of belijning te 

vinden zijn, naar het examenlokaal te gaan. 

o Het klaarleggen van de mondmaskers en handgel wordt gecoördineerd door 

het Facilitair Bureau (DGFB); de medewerkers van ISS zorgt voor de 

logistieke verdeling op alle campussen.  

o Begeleiding wordt enkel voorzien tot de instroommomenten (8 - 8.45 uur, 

12.30 - 13.15 uur, 17 - 17.45 uur). Zodoende kunnen ze (met uitzondering 

van de zaterdagen) opgenomen worden binnen de reguliere werkuren. Buiten 

de hiervoor vermelde uren is elke medewerker vrij om te tijd in te vullen naar 

wens en mogelijkheid; on campus werken voor, tussen of na een 

examensessie is toegelaten. 

o Voor Flanders Expo zal – omwille van het beperken van het aantal 

verplaatsingen, het aantal ingezette collega's per dag, en de benodigde tijd te 

beperken – aan de begeleiders worden gevraagd om de drie sessies op een 

dag (7.45 - 8.45 uur, 12.15-13.15 uur en 16.45 - 17.45 uur) aanwezig te zijn 

(op zaterdag slechts twee - er is nooit een avondsessie). Buiten de hiervoor 

vermelde uren is elke medewerker vrij om de tijd in te vullen naar wens en 

mogelijkheid. Er wordt voorzien in een ruimte waar het mogelijk is om te 

telewerken, alsook een binnenruimte waar gepauzeerd en gepraat kan en 

mag worden. Het is natuurlijk ook toegestaan om tussen de begeleiding in de 

site te verlaten. 
o Gelet op de bijzondere omstandigheden zal de uitvoering van de taken i.f.v. 

examinering op geen enkele wijze meegenomen worden in de reguliere 

evaluatie van de betrokken medewerkers. 

o Voor wie tijdens de gewone werkuren wordt ingeschakeld als 

gebouwcoördinator/begeleider én voor diens leidinggevende, moet het 

duidelijk zijn dat dit in de plaats komt van het gewone takenpakket. Ook voor 

wie op zaterdagen wordt ingeschakeld én voor diens leidinggevende, moet 

het duidelijk zijn wat de impact is op het gewone takenpakket en het feitelijke 

uurrooster (zie ook hieronder). 
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- Compensatie: onderstaande regeling is, omwille van en in de context van de 

coronamaatregelen, van toepassing op alle betrokken gebouwcoördinatoren, 

begeleiders en toezichters (ongeacht hun statuut):  

o Er wordt niet voorzien in een financiële compensatieregeling. 

o Wel kan een medewerker en diens leidinggevende afspraken maken over 

inhaalrust voor de dagen / dagdelen gepresteerd op zaterdag en op 

maandagnamiddag 4 januari 2021 (dat in de verlofkalender een halve dag 

dienstvrijstelling is voor wie ’s voormiddags werkt). De medewerkers die drie 

examensessies begeleidt op één dag (en dus potentieel meer uren presteert 

dan een reguliere werkdag) kan ook in dialoog met zijn/haar leidinggevende 

afspraken over inhaalrust. Inhaalrust, aan 100% van de gepresteerde uren 

boven op de reguliere werkuren, wordt in elk geval aanzien als een recht. 

Indien een medewerker of leidinggevende zich in de dialoog over inhaalrust 

wil laten ondersteunen, kan hij/zij contact opnemen met het OnCampusTeam, 

dat zich hierin desgevallend zal laten begeleiden door DPO. 

 

 

1.2. Bijdrage aan Onderwijs, Onderzoek en Dienstverlening 
 

De organisatie van de examens is een essentieel onderdeel van de onderwijsactiviteiten. 

 

 

1.3. Reglementering 

 

Het kader “personeelsinzet i.f.v. examinering” is krachtens de Codex Hoger Onderwijs 

onderhandelingsmaterie voor het POC. 

 

1.4. Budgettair 
 

/  

1.5. Adviezen 
 

/ 

 

1.6. Bijlagen 
 

Bijlage 1: veiligheidsprocedures m.b.t. de on campus examens 

 

 

 

2.  BESLUITVORMING 
 

De vakorganisaties gaan akkoord met het voorliggend kader “personeelsinzet i.f.v. de 

examenperiode januari 2021”.  


