
 
 
 
 
 

 1 › 3 

 
 

faculteit der letteren   
 
 

 

Gedragscode voor studenten aangaande online onderwijs en 
tentaminering studenten 
 
Ook aan het begin van het nieuwe studiejaar zal het onderwijs, met uitzondering van de 
bachelor en master Archeologie, de Career Minor, de tracks Journalism en Journalistiek van de 
master Mediastudies en de master Euroculture, helaas grotendeels digitaal en online 
plaatsvinden.1 Om echter ook dan goed onderwijs te kunnen aanbieden, is samenwerking tussen 
onze studenten, en docenten nog belangrijker geworden. De huidige situatie is voor iedereen 
nieuw en alleen door elkaar te helpen en het gesprek aan te gaan blijft ons onderwijs op niveau. 
Gelukkig hebben we inmiddels al enkele maanden ervaring met het geven van dit soort 
onderwijs. Actieve participatie van jullie is hierin cruciaal. In deze gedragscode wordt 
omschreven wat wij als faculteit van jou verwachten in het nieuwe collegejaar. Door een beroep 
te doen op jouw verantwoordelijkheid voor, tijdens en na de colleges, zorgen wij er gezamenlijk 
voor dat het onderwijs ook onder de huidige omstandigheden van voldoende niveau blijft.  
 
Online colleges 

a) Begin ruim voordat een college begint met het inrichten van je werkruimte zodat je het 
college in alle rust kan volgen. 

b) Zorg voor een goede internetverbinding en gebruik een browser die alle 
functionaliteiten van het systeem ondersteunt (bijv. Google Chrome). 

c) Volg de instructies van de docent op die gelden tijdens diens colleges (die kunnen o.a. 
gaan over het stellen van vragen en het gebruik van je microfoon). 

d) We gaan ervan uit dat alle studenten hun camera aanzetten. Het gebruik van een 
camera is niet verplicht, maar bevordert wel de interactie tijdens het college, in het 
bijzonder gedurende werkgroepen en practica. Het is voor docenten niet prettig tijdens 
ieder college tegen zwarte schermen te moeten praten. Mocht je echter om medische 
redenen je camera niet willen of kunnen gebruiken, meld dit dan voor aanvang van het 
vak bij zowel de studieadviseur als je docent. 

e) Gebruik tijdens het college respectvolle en gepaste taal en gedraag je behoorlijk 
tegenover je docent en medestudenten. 

 
Communicatie 
Aangezien het onderwijs grotendeels online plaatsvindt, wordt er nog meer dan voorheen via 
digitale kanalen gecommuniceerd.  

a) Controleer regelmatig je RUG-mail, Student Portal (Nestor) en de Online Studiegids om 
op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en nieuwe informatie (over het vak 
maar ook over maatregelen in het algemeen); 

b) Houd je aan de aanwijzingen die de docent heeft gegeven over hoe te communiceren 
met de docent en je medestudenten buiten colleges om.  

 
Aanwezigheidsplicht/-vereisten 
De docent gaat uit van een bepaalde opkomst en stemt de werkgroepen hierop af om te zorgen 
voor een goede interactie tussen docent en student, maar zeker ook tussen studenten onderling. 

a) Je bent zoveel mogelijk aanwezig bij colleges. 
b) Een eventuele aanwezigheidsplicht wordt in het eerste semester in het geval van online 

onderwijs niet gehandhaafd. 
c) Je wordt daarentegen wel geacht actief te participeren tijdens de colleges. Dit houdt o.a. 

in dat je de literatuur hebt gelezen, zo nodig vragen hebt voorbereid in eventuele 
opdrachten hebt gemaakt. 

d) Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je niet aanwezig kunt zijn. Stel de docent 
hier tijdig van op de hoogte. 

                                                             
1 Er zullen echter gevallen zijn waarin naast online bijeenkomsten ook fysieke bijeenkomsten 
georganiseerd worden. Houd de Online Studiegids en de mededelingen gedurende het jaar daarom goed in 
de gaten. 
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Privacy en algemene gegevensbescherming 
Nu het onderwijs grotendeels online plaatsvindt, vindt ook de verspreiding van het op het vak 
betrekking hebbende materiaal online plaats. Denk hierbij aan artikelen, hoofdstukken uit 
boeken, presentatie en college-opnames. In principe ligt het auteursrecht bij de maker van de 
documenten en is enkel privégebruik van dat materiaal toegestaan. 

a) Het zonder toestemming verspreiden van beschikbaar gesteld materiaal is niet 
toegestaan. 

b) Het zonder toestemming maken van opnames van online colleges met als doel verdere 
verspreiding hiervan via andere kanalen is niet toegestaan. 
 

Tentamens 
Nu het onderwijs grotendeels online plaatsvindt, hebben docenten in de afgelopen maanden 
hun toetsing veelal ook online afgenomen. Studenten legden de toetsen dus in beginsel vanuit 
hun thuissituatie af. Daarbij geldt dat de docenten er zeker van moeten kunnen zijn dat het werk 
van een student geen product van afstemming en samenwerking tussen studenten tijdens 
toetsafname is, tenzij de regels rond een toets die samenwerking juist aanmoedigen. De uitslag 
van een toets dient immers een uitspraak te zijn over het kennen en kunnen van een individuele 
student. Omdat die zekerheid niet vanzelfsprekend is, zullen bepaalde toetsen in de komende 
periode – voor zover mogelijk - weer in de beschikbare zalen plaatsvinden, met inachtneming 
van de regels die onder invloed van Corona noodzakelijk zijn.  
 
De Faculteit der Letteren maakt bij toetsen die door studenten in de thuissituatie worden 
afgelegd, geen gebruik van surveillancesoftware. Wij gaan ervan uit dat jij je als student integer 
opstelt en dat je je aan de regels houdt die voor een toets door de docent zijn opgesteld. Mocht er 
bij een bepaalde tentamenvorm voor je gevoel sprake zijn van een “grijs gebied” met betrekking 
tot fraude en plagiaat en ben je onzeker over wat is toegestaan en wat niet (gebruik van 
samenvattingen die onderling tussen studenten gedeeld zijn, deelname aan Whatsapp-groepen 
etc.), informeer dan naar de regels bij de docent en probeer in ieder geval de schijn van 
onregelmatigheid te vermijden. Bij een vermoeden van fraude of plagiaat, bijvoorbeeld bij het 
vermoeden van ongeoorloofde samenwerking tussen studenten, zal hiervan door de docent bij 
de examencommissie melding gemaakt worden. De examencommissie zal de zaak daarop in 
behandeling nemen. 
 
Technische aspecten 
De student is zelf verantwoordelijk voor de technische aspecten van zijn of haar apparatuur en 
voor een werkende internetverbinding. Het niet hebben van een stabiele internetverbinding kan 
van negatieve invloed zijn op het volgen van en deelnemen aan colleges. Indien daar niets aan te 
doen is, meld dit dan wel bij je studieadviseur en docenten zodat bekend is dat je deelname (in 
technische zin) niet gegarandeerd is. In de bijlage van deze Gedragscode worden technische 
aspecten nader toegelicht die van invloed zijn op het kunnen volgen van online en digitaal 
onderwijs. 
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Bijlage: Technische aspecten 
 
Laptop of pc 
Om het online en digitale onderwijs probleemloos te kunnen volgen raden wij aan dat je laptop 
of pc aan de volgende minimumvereisten voldoen: 

 Minimaal 8GB geheugen 

 Minimaal een i3 of Ryzen 5 processor 

 Besturingssysteem op basis van Windows, Chrome OS, Mac OS of Linux 
 
Online onderwijs 
Elke Nestor-cursus heeft een virtueel klaslokaal, genaamd Blackboard Collaborate (BB 
Collaborate), waarin de online colleges plaatsvinden. BB Collaborate wordt regelmatig 
gecertificeerd volgens de volgende combinaties van browsers en besturingssystemen. Voor deze 
combinaties geldt ook dat ze het best ondersteund worden: 
 

Browser Desktop Mobiel 

Google Chrome Windows 10, macOS 10.14+ Android 9+ 

Firefox Windows 10, macOS 10.14+ Niet ondersteund 

Safari macOS 10.14+ iOS 12+ 

Microsoft Edge 
(Chromium) 

Windows, macOS Android, iOS 

 
Voor meer informatie over ondersteunde browsers bij gebruik van Blackboard Collaboratie zie: 
https://help.blackboard.com/nl-
nl/Collaborate/Ultra/Participant/Get_Started/Browser_Support. 
 
Aanschaf van software 
Bepaalde software kan gratis gedownload worden via de download pagina van de RUG: 
https://swdownload.webhosting.rug.nl/. Ook via https://www.surfspot.nl/ kan je tegen een 
gereduceerd tarief bepaalde programma’s kopen (zoals Microsoft Office). 
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