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TENTAMENREGELS FBE STUDIEJAAR 2019-2020 
 

1. Inschrijven en uitschrijven 
 
Studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste toetsgelegenheden behorend 
bij het onderwijs dat gevolgd wordt.  
 
Per (studie)jaar heeft een student maximaal twee kansen om een tentamen te halen. Voor 
herkansingen (en wanneer een onderwijseenheid in een later studiejaar herkanst moet 
worden) dient de student zichzelf in te schijven. In deze gevallen dienen studenten zich 
binnen de inschrijftermijn in te schrijven via www.sis.hva.nl. 
 
Externe (niet-HvA) minorstudenten die geen toegang hebben tot het inschrijfsysteem moeten 
dit voor de sluiting van de inschrijftermijn melden bij de contactpersoon van de Minoren die 
overleg heeft met de tentamencoördinator. 
 
Bij problemen met inschrijven en uitschrijven voor tentamens kunnen de studenten voor de 
sluiting van de inschrijftermijn contact opnemen met het Servicepunt. Bij betalingsachterstand 
en daardoor een geblokkeerd HvA-account kunnen geen tentamens worden gemaakt. 
 
2. Tentamenlokaal 
Studenten kunnen voor het maken van tentamens op rooster.hva.nl controleren in welk lokaal 
ze zijn ingedeeld. De indeling is minimaal twee werkdagen voor aanvang van een tentamen te 
vinden op rooster.hva.nl. Studenten worden alleen toegelaten in het lokaal waar ze zijn 
ingedeeld. De surveillant ziet hierop toe door middel van een presentielijst. 
 
3. Tentamendeelname alleen met vertoning van geldige legitimatie 
Studenten zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs (paspoort, EER-rijbewijs, EER-
identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument) te tonen om deel te kunnen nemen 
aan tentamens. In geval van diefstal of verlies dienen studenten contact op te nemen met het 
onderwijsbureau. Geen geldige legitimatie betekent geen deelname aan tentamens. Om de 
controle te vereenvoudigen dienen studenten het legitimatiebewijs op de rechterbovenhoek 
van de tafel te leggen bij aanvang van een tentamen. 
 
4. Te laat komen 
Studenten zorgen dat ze op tijd zijn voor afname van een tentamen. Laatkomers worden in 
één keer na 20 minuten binnengelaten. Het tentamen zal voor laatkomers niet met 20 minuten 
verlengd worden. Studenten die meer dan 20 minuten te laat zijn kunnen het tentamen niet 
meer maken. 
 
5. Gebruik van hulpmiddelen 
Het gebruik van een mobiele telefoon, laptop en andere apparatuur is niet toegestaan in het 
lokaal waar het tentamen wordt afgenomen. Als studenten op een of andere wijze tijdens het 
afleggen van een tentamen een telefoon, i-pod of iets dergelijks gebruiken, zal dit worden 
aangemerkt als het plegen van fraude. 
 
Alle tentamenlokalen zijn voorzien van een wandklok, daarom is het niet meer toegestaan een 
analoog horloge of smartwatch te dragen tijdens een tentamen. 
 
Het gebruik van boeken of andere hulpmiddelen is in principe niet toegestaan, tenzij dit is 
vermeld op het voorblad van het tentamen. De surveillant controleert boeken op notities en 
kan deze indien nodig tijdens afname van het tentamen innemen. Indien er ongegrond 
hulpmiddelen worden gebruikt, dan gaat hiervan een melding naar de examencommissie. 
 

http://www.sis.hva.nl/
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6. Niets op tafel 
Op tafel bevinden zich niets anders dan pen, opgaven, antwoordvellen en eventueel een flesje 
water. Andere consumpties zijn niet toegestaan. Jassen en tassen dienen voorin het lokaal 
geplaatst te worden.  
 
7. Toiletbezoek 
Studenten mogen tijdens een tentamen niet naar het toilet, tenzij er voorafgaand aan het 
tentamen om medische redenen toestemming is gevraagd en verkregen van de 
examencommissie. Studenten met een verklaring maken de toets in het lokaal van de 
tentamenduurverlenging (TDV). Deze toestemming moet aan de surveillant worden getoond. 
 
8. Vragen over de inhoud van het tentamen 
Opmerkingen met betrekking tot de inhoud van het tentamen kunnen worden aangegeven op 
een formulier dat bij de surveillant op te vragen is. Alle op- en aanmerkingen zullen worden 
doorgegeven aan de betreffende docent(en). 
 
9. Correcte persoonlijke gegevens 
Studenten dienen correcte gegevens op het antwoordblad in te vullen (naam, studentnummer, 
basisgroep, versie). Studenten behoren dit nog een keer te controleren voordat het tentamen 
wordt ingeleverd. 
Voor het maken van een tentamen is een studentnummer (500-nummer) nodig. Dit nummer 
staat op de collegekaart. Dit nummer is uitermate belangrijk om te noteren op het 
antwoordenvel in verband met het goed kunnen nakijken en publiceren van cijfers. Als het 
studentnummer niet goed wordt genoteerd, kan het tentamen niet worden nagekeken. 
 
10. Na afloop 
Niet eerder dan 30 minuten na aanvang van het tentamen mogen studenten het 
tentamenlokaal verlaten. 
Als een student klaar is, moet de hand worden opgestoken en worden gewacht tot de 
surveillant komt. Vervolgens dient een handtekening te worden gezet als bewijs dat alles is 
ingeleverd. Daarna kan het lokaal rustig worden verlaten. 
 
11. Antwoorden MC-tentamens 
De juiste antwoorden (van de meerkeuzevragen) worden uiterlijk twee werkdagen later op 
MijnHvA.nl geplaatst. Dit is een voorlopig antwoordmodel, daar zijn wijzigingen in 
voorbehouden. Studenten mogen de antwoorden overschrijven, zodat deze thuis 
gecontroleerd kunnen worden met het voorlopige antwoordmodel. 
 
12. Verklaring dyslexie/toetsduurverlenging 
Studenten die in aanmerking komen voor toetsduurverlenging door dyslexie of een andere 
plausibele medische reden, dienen een verklaring dyslexie af te halen bij de studentendecaan 
(hiervoor is een doktersverklaring vereist). De studentendecaan geeft voorafgaand aan de 
tentamenperiode de namen door van studenten die aanspraak maken op toetsduurverlenging 
of andere bijzondere faciliteiten.  


