
Inschrijfprocedure herkansingen 2019-2020: 

Je schrijft je in voor herkansingen (schriftelijke en digitale toetsen, en bij sommige opleidingen ook 

voor mondelinge- en vaardigheidstoetsen) via SIS, uiterlijk de woensdag 2 weken voor de week 

waarin de toets valt. Je ontvangt altijd een bevestigingsmail.  

Geen inschrijving is geen toetsmogelijkheid. 

Kom je zonder inschrijving naar de toets gelden de volgende afspraken: 

1. geen stoel/tafel/computer (plek) bij aanvang toets: je kunt niet deelnemen

2. bij aanvang toets is plek voor alle niet ingeschreven studenten, maar er zijn te weinig

schriftelijke toetsen: je kunt niet deelnemen

3. bij aanvang toets is plek voor een deel van de niet ingeschreven studenten, maar niet voor

allemaal: je kunt niet deelnemen.

4. Bij aanvang toets is plek voor alle niet ingeschreven studenten, echter niet als alle

ingeschreven studenten (van de presentielijst) er na 20 minuten zijn (zij hebben volgens de

OER het recht om na 20 minuten nog toegelaten te worden): je kunt 20 minuten wachten en

dan is het beslismoment (zie 2 en 3).

Je legt je altijd neer bij de beslissing van de docent/surveillant. Bij bezwaar volg je de 

reguliere klachtenprocedure. 

Bekijk ook: 

Tentamenafname protocollen en richtlijnen (A/Z: tentamens en herkansingen) 



In en uitschrijven 
 

Hoe kan ik zien dat ik ingeschreven sta voor een toets? 

• Log in in SIS 

• Klik op de tegel aanmelden: 

• Klik links op aanmeldoverzicht/afmelden: 

 

 

 

 

 

 

Wat kan ik doen om mij uit te schrijven voor een toets? 

Voor alle vakken die tonen sta je ingeschreven, hier zitten zowel 1e als 2e kansen tussen. Voor een 

herkansing mag je je uitschrijven. Voor een 1e kans hoef je dat niet te doen. 

Let goed op de filters: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je kan je uitschrijven tot 1 dag voor de toets. Dat doe je door op  te klikken en te 

bevestigen. Klik op de als je meer informatie wilt. 

 


