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Hoe weet ik welke tentamens ik moet maken? 

In SIS staan al je vakken onder je studievereisten. Als je in je studievereisten een vak aanklikt, 
opent dit een detailoverzicht, waar je kan zien uit welke onderdelen een vak is opgebouwd. Als 
in deze lijst een TS code staat, betekent dit dat je een Toets Schriftelijk (TS) – oftewel een 
tentamen – voor dit vak moet maken. 

Andere samenstellingen van vakken kunnen zijn; hoorcolleges (HC), werkcolleges (WC), 
begeleiding (BG), papers (PA), opdrachten (OP), practica (PR), mondelinge toetsen (TM), 
trainingen (TR), supervisie (SU), presentaties (PE). 

  

Moet ik mij inschrijven voor mijn tentamens? 

Nee. Alle studenten die een vak voor de allereerste keer volgen, worden automatisch door ons 
ingeschreven voor hun tentamens. 

  

Moet ik mij inschrijven voor mijn herkansingen? 

Nee.  Alle studenten die een tentamen uit hun vereisten met een onvoldoende hebben 
afgerond, worden automatisch ingeschreven voor de eerstvolgende herkansing. Als je een 
voldoende wilt herkansen, kun je net als de reguliere herkansers de herkansingsgroep 
opzoeken en je in het aangegeven lokaal melden. 

  

Ik heb een mail gekregen van SIS over "inschrijving studieactiviteit". Wat houdt dit in? 

Zoals boven is aangegeven, word je automatisch ingeschreven voor je tentamens. Dit mailtje 
betekent dat je in SIS gekoppeld bent aan het desbetreffende tentamen (dit heet 'studieactiviteit' 
volgens SIS) en dat de docent jouw naam op zijn cijferlijst tegen zal komen.  

Heb je niet zo'n mailtje binnen gekregen? Geen paniek, je kunt gewoon je tentamens maken. 
De docent moet alleen je cijfer handmatig invoeren.   

  

Ik ben mijn collegekaart vergeten, maar wil wel mijn tentamen maken. Kan dat? 

Ja, dat kan op voorwaarde dat je een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs bij je hebt om 
je mee te legitimeren.  



Let op! Als je jezelf niet kunt legitimeren met een van bovenstaande legitimatiebewijzen (i.e. 
collegekaart, paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) kun je het tentamen niet maken. De 
surveillant zal jou toegang tot het tentamen ontzeggen.  
 

Waar vind ik mijn tentamenrooster? 

De tentamens staan tussen je reguliere rooster, op http://rooster.hva.nl/. Als je je eigen 
groepsrooster toevoegt, kun je de tentamens hierin terugvinden. De tijden en lokalen staan hier 
aangegeven, net als bij je reguliere vakken. Bij de documenten op deze pagina kun je ook een 
handleiding vinden voor het vinden van je toetsen. Deze zijn als volgt getiteld: 
"Tentamenrooster opvragen via klasgroep." 

  

Waar vind ik mijn herkansingsrooster? 

Moet je de herkansing doen in hetzelfde studiejaar waarin je het vak voor de eerste keer hebt 
gevolgd? Dan kun je het herkansingsrooster terugzien door op je klasgroep te zoeken (zie 
"waar vind ik mijn tentamenrooster?"). Een alternatieve manier van het opzoeken van je 
tentamens is door ze op te zoeken via tentamenmodule. Een handleiding hiervoor is ook onder 
de documenten terug te vinden, onder de naam: "Tentamens opvragen via tentamenmodule." 

Moet je een vak uit een vorig studiejaar herkansen? Dan heb je ook twee manieren waarop je 
het rooster terug kunt vinden: via de HER groep (speciaal voor ouderejaarsherkansers) of 
wederom via de tentamenmodule. Handleidingen voor beide manieren zijn te vinden onder de 
documenten: "Herkansingsrooster opvragen via HER groep" of "Tentamens opvragen via 
tentamenmodule." 

  

Hoe lang duurt mijn tentamen eigenlijk? 

Er kan nogal wat verwarring ontstaan met de tentamentijden die in het rooster staan en de 
tentamentijden die de surveillanten hanteren.  

Een tentamen is altijd 50 minuten langer ingeroosterd dan de werkelijke duur. Dit is om ervoor 
te zorgen dat studenten met dyslexie hun toetstijdverlenging kunnen krijgen. En om de 
surveillant de tijd te geven het tentamen op een correcte manier te starten.  

Stel dat op je rooster staat dat je tentamen Wiskunde van 08:30 - 11:00 uur duurt, betekent 
dit dat je tentamen van 08.30 – 10.10 uur duurt. Mocht de surveillant wegens omstandigheden 
iets later binnen zijn, betekent dit dat je altijd de volle 100 minuten de tijd hebt om je tentamen 
te maken (stel dat je tentamen pas op 08.40 uur start, dan kan het ongestoord doorlopen tot 
10.20 uur). 



  

Ik moet een tentamen van vorig jaar herkansen. Waar vind ik dit op mijn rooster? 

Kijk bij de handleiding "Herkansingsrooster opvragen via HER groep.".  

  

Ik moet een tentamen van vorig schooljaar herkansen, maar dit vak wordt dit schooljaar 
niet meer gegeven. Wat moet ik doen? 

Als een vak van inhoud wijzigt of niet meer wordt gegeven, heb je recht op een Herkansing 
Oude Stijl (HOS). Het Onderwijs- en Examenreglement geeft hier het volgende over aan: 

Wordt een onderwijseenheid niet meer aangeboden, dan wordt in het daaropvolgende 
studiejaar nog tweemaal gelegenheid gegeven voor het afleggen van het tentamen of de toets 
van een onderwijseenheid waarvan het onderwijs in dat studiejaar niet meer wordt aangeboden. 

Je hebt dus het aangrenzende schooljaar nog tweemaal recht op een toetsgelegenheid in de 
oude stijl van het vak. Is het langer dan een jaar geleden dat het vak voor de laatste keer is 
gegeven? Dan heb je geen recht meer op een HOS en moet je het nieuwe/vervangende vak of 
tentamen volgen. Neem hiervoor contact op met de docent van je vak of met je 
studieloopbaanbegeleider. 

  

Ik heb nog een oud vak open staan maar dit wordt niet meer als HOS aangeboden. Wat 
nu? 

Als je oude vak niet langer wordt aangeboden en je recht tot HOS is verlopen, moet je 
vervangend onderwijs volgen. In de meeste gevallen betekent dit, dat je een nieuw vak moet 
gaan volgen als vervanging voor je oude vak. Bespreek met de oude docent van het vak of met 
je studieloopbaanbegeleider met welk nieuw onderwijs je je oude vak kunt vervangen. 

  

Waar kan ik het rooster van HOS tentamens inzien? 

Kijk bij de handleiding "HOS tentamenrooster via HOS module". 

  

Krijg ik een persoonlijk tentamenrooster per mail? 

Nee. Je krijgt niet langer een persoonlijke rooster toegezonden op je HvAmail. 

  
 
 



 
Wanneer krijg ik mijn cijfer? 

Formeel behoren cijfers 15 werkdagen (3 weken) na de toetsdatum bekend te zijn. Binnen ons 
domein hanteren we de regel dat cijfers 14 dagen na het toetsmoment in SIS moeten staan. Is 
je cijfer niet of niet juist ingevoerd? Neem dan eerst contact op met je docent. Hij/zij is namelijk 
verantwoordelijk voor de invoer van je cijfers. 

  

Ik heb mijn toets gemist. Kan ik hem op een later moment nog maken? 

Het eerstvolgende toetsmoment na een regulier tentamen is de herkansing. Als je het tentamen 
om wat voor redenen dan ook de allereerste keer niet hebt kunnen maken, moet je wachten tot 
de herkansing. 

  

Kan ik een extra herkansing krijgen? 

Per schooljaar is een opleiding verplicht een toets tweemaal aan te bieden, dus als regulier 
tentamen en als herkansing. Als je buiten deze twee toetsmomenten nog een extra kans wilt 
krijgen, moet je dit aanvragen via de examencommissie. Kijk op de MijnHvA-pagina van de 
examencommissie voor meer informatie over het indienen van verzoeken. 

  

Mag ik mijn rekenmachine gebruiken tijdens tentamens? 

Een grafische/programmeerbare rekenmachine is niet bij elk tentamen toegestaan. Zorg er dus 
altijd voor dat je naast je grafische/programmeerbare rekenmachine ook een 'simpele' 
wetenschappelijke rekenmachine tot je beschikking hebt.  

Mocht je geen wetenschappelijke rekenmachine hebben (of je bent hem vergeten), geen 
paniek! Voor 8 euro zijn deze rekenmachines te koop bij de Bruna op station Amsterdam 
Amstel.  

  

Ik wil een klacht indienden. Kan dat? 

Mocht je een tentamen gemaakt hebben en hier een klacht over hebben, dan kun je deze 
via http://www.juridisch.hva.nl/popuploket/loketbbk.htm officiëel indienen.  

Je kunt ook mailen naar de tentamenorganisatie via tentamen-techniek@hva.nl, mocht 
je opmerkingen of vragen hebben die niet via het officiële klachtenloket hoeven te lopen.  



Houd rekening met een antwoordtermijn van ongeveer 1 à 2 werkdagen, zeker in periodes van 
grote drukte.  


