
 

Inschrijven voor tentamens – Faculteit Gezondheid 

Stap 1: 

Ga naar https://sis.hva.nl/ en klik op “aanmelden”. 

 

Stap 2:  

Selecteer de gegevens zoals hieronder zijn gemarkeerd. Inschrijven gaat altijd via “Aanmelden via 

studievereisten”. Behoud altijd de studiejaren zoals in SIS zijn weergegeven, hierdoor selecteer je het 

juiste tentamen.  Verwijder je het filter, dan kan het zijn dat je je inschrijft voor een verkeerd tentamen.  

Stap 3 

In het overzicht staan de tentamens uit jouw toetsprogramma. Selecteer in het overzicht het tentamen 

waarvoor je je wil inschrijven. 

 

https://sis.hva.nl/


 

 

Let op: staat het tentamen waarvoor je je wil inschrijven niet in de lijst, neem dan contact op met 

sisvolgfg@hva.nl. Geef in je mail aan voor welk tentamen (naam en studiegidsnummer) je je wilt 

inschrijven. Hiermee voorkom je dat je wordt ingeschreven voor een verkeerd tentamen!  

Aandachtspunten: 

• Inschrijven kan tot 12 werkdagen vóór afname van het tentamen, gerekend vanaf de start van 

de kalenderweek (maandag) waarin het tentamen is gepland.  Voorbeeld: Het tentamen staat 

gepland op 20  oktober 2021, dan is de deadline vóór inschrijven 6 oktober 2021. 

• Wil je een tentamen dat je behaald hebt herkansen voor een hoger cijfer? Schakel dan 

rechtsboven de filter “Niet behaald” uit. 

• Aanmeldknop donkerblauw? Dan is de inschrijfperiode open; ga door naar stap 4 

• Aanmeldknop grijs?  

o Of de inschrijfperiode is gesloten  

o Of jouw tentamen wordt niet aangeboden in deze inschrijfperiode  

o Of je hebt je al ingeschreven, controleer dan je aanmeldoverzicht!  

o Door op het pijltje achter een tentamen te klikken krijg je in een pop up de inschrijfperiode  

   van het tentamen te zien  

Stap 4 

Het tentamen dat je wilt maken staat in de lijst, klik op “aanmelden”. Afhankelijk van het tentamen krijg 

je stap 4A of stap 4B te zien.  

Stap 4A 

Je krijgt een pop-up om je aan te melden, bevestig de aanmelding met “Ja”. 

 

 

Stap 4B 

Zijn er meerdere tentamens gepland, dan krijg je onderstaand overzicht. Kijk eerst in het toetsrooster 

om te achterhalen in welke kalenderweek jij het tentamen kan maken. In SIS kan je onder de kolom 

“code” de kalenderweken terugvinden. Schrijf je vervolgens in voor het tentamen dat je wilt maken.  

mailto:sisvolgfg@hva.nl


 

 

 

Stap 5 

Lees de bevestiging: Je bent aangemeld. Klik op “Doorgaan”. 

 

 
Stap 6 
Controleer of je een bevestigingsmail hebt ontvangen.  

• Binnen 24 uur ontvang je de bevestigingsmail in je HvA-mailbox.  
 
 


