
TIJDENS HET SCHRIFTELIJKE/DIGITALE TENTAMEN  

•    Behalve schrijfmateriaal en een flesje water en andere toegestane  
hulpmiddelen (dit zijn bijvoorbeeld een Bijbel, een rekenmachine) mag  
er niets op de tafel liggen. Alleen een eenvoudige Bijbel is toegestaan, dus geen 
Bijbel met Uitleg (BMU) of Bijbel met kanttekeningen. 

•    Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn en moeten in de tas voorin  
het lokaal of op de tafel van de surveillant gelegd worden.  

•    Alle apparaten waarop data kunnen worden opgeslagen of die toegang  
kunnen hebben tot internet (bijv. de smartwatch) zijn niet toegestaan.  

•    Toiletbezoek is niet toegestaan, alleen in uitzonderingsgevallen.  

•    Je moet 5 minuten voor aanvang van het tentamen in het lokaal  
aanwezig zijn. Dit i.v.m. de dagopening en/of mededelingen.  

•    Bij ieder tentamen moet je je kunnen identificeren met een geldig  
identiteitsbewijs met pasfoto (studentpas, identiteitskaart, paspoort of  
rijbewijs). Uitzondering: bij de landelijke kennistoetsen moet een  
student zich identificeren met een geldig ID, paspoort of rijbewijs.  

•    Schrijf op elk uitwerkingenblad je naam, klas en studentcode. Als een  
blad dan losraakt en 'verdwaalt', weten we in ieder geval van wie het  
is. Schrijf verder ook op ieder blad de naam of code van de docent van  
wie je les gehad hebt.  

•    Bij het tentamen dien je op tijd te komen. Bij onverhoopte vertraging  
mag je tot 15 minuten na starttijd nog het lokaal in om het tentamen  
te maken. Je mag echter niet langer doorgaan. Studenten die nog later  
komen wordt door de surveillanten de toegang tot het tentamen  
ontzegd. Deze regel geldt dus ook in zogenaamde overmacht situaties  
(bijv. treinvertraging, files etc.).  

•    Als er sprake is van een handicap of beperking, dan kun je extra tijd  
aanvragen voor toetsen en tentamens. De extra tijd bedraagt  
maximaal 15 minuten. Je moet toestemming hebben ontvangen van  
de decaan functiebeperkingen.  

•    Je dient de instructies van de surveillant altijd op te volgen.  

•    Zodra je in het tentamenlokaal aanwezig bent:  

o    ben je deelnemer aan het tentamen;  
o    moet je een handtekening zetten op de presentielijst;  
o    schrijf je je naam op het uitwerkingsblad.  

•    Na afloop van het tentamen dien je de tentamenopgaven en de  
uitwerkingsbladen in te leveren bij de surveillant. Er mag maar één  
student per keer de bladen inleveren.  

•    Gedurende de eerste vijftien minuten van het tentamen mag je het lokaal  
niet verlaten i.v.m. eventuele laatkomers.  

•    Na afloop van het tentamen blijf je niet op de gang praten i.v.m.  
geluidsoverlast.  
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