TENTAMENREGELS FBE STUDIEJAAR 2021-2022
1. Inschrijven en uitschrijven
Studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste toetsgelegenheden behorend
bij het onderwijs dat voor het eerst 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. De inschrijfperiode kan per
herkansing verschillen en is terug te vinden op www.rooster.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 op de leslocatie of online
via www.hva.nl/digitaalservicepunt.
Bij betalingsachterstand en daardoor een geblokkeerd HvA-account kunnen géén tentamens
worden gemaakt.
2. Tentamenlokaal
Studenten kunnen mimimaal twee werkdagen voor aanvang van een tentamen op
rooster.hva.nl terugzien in welk lokaal of externe toetszaal het tentamen wordt afgenomen.
Studenten worden alleen toegelaten in het lokaal of de zaal 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 geldig legitimatiebewijs te tonen om deel te kunnen nemen
aan tentamens.
Bij online tentamens identificeren studenten zich via een HvA-collegekaart die aan te vragen
is via het Servicepunt.
Bij tentamens op locatie (op de HvA of extern) identificeren studenten zich middels een EERidentiteitskaart, EER-rijbewijs, paspoort of Nederlands vreemdelingendocument.
In geval van diefstal of verlies dienen studenten meteen contact op te nemen met het
onderwijsbureau. Géén geldige legitimatie betekent géén deelname aan tentamens.
4. Te laat komen
Bij tentamens op locatie zorgen studenten ervoor 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, draagbare mediaspeler of iets dergelijks gebruiken,
wordt dit gemeld bij de examencommissie.
Deze tentamenregels zijn gebaseerd op het HvA-toetsprotocol (te vinden onder ‘Tentamens en Herkansingen’ in
de AZ-lijst op mijnhva.nl). Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het HvA-toetsprotocol is te
allen tijde leidend en bindend.

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 of wordt meegedeeld door de surveillant of
coördinator in de tentamenzaal. De surveillant controleert boeken op notities en kan deze
indien nodig tijdens afname van het tentamen innemen. Indien er ongegrond hulpmiddelen
worden gebruikt, dan wordt dit gemeld bij de examencommissie.
6. Niets op tafel
Op tafel bevindt zich niets anders dan toegestane hulpmiddelen en benodigdheden, en
eventueel een flesje water. Andere consumpties zijn niet toegestaan. Jassen en tassen dienen
voorin in 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 via de
studentendecaan.
Bij tentamens die op locatie plaatsvinden en drie uur of langer duren mogen studenten wél
naar het toilet, zij het enkel onder begeleiding van een surveillant.
8. Vragen over de inhoud van het tentamen
Opmerkingen of vragen met betrekking tot de inhoud van het tentamen kunnen worden
aangegeven bij de surveillant of tentamenorganisatie op het moment van afname. De
tentamenorganisatie zal dan contact opnemen met de docent.
Bij tentamens op locatie is ook een opmerkingenformulier beschikbaar dat via de surveillant
op te vragen is. Alle op- en aanmerkingen worden doorgegeven aan de betreffende
docent(en).
9. Correcte persoonlijke gegevens
Bij schriftelijke tentamens dienen studenten correcte gegevens op het antwoordblad in te
vullen (naam, studentnummer, groep, versie). Studenten behoren dit nog een keer te
controleren voordat het tentamen wordt ingeleverd.
Voor het maken van een tentamen is een HvA-studentnummer (500-nummer) nodig. Dit
nummer staat op de HvA-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
Bij tentamens op locatie mogen studenten niet eerder dan 30 minuten na aanvang van het
tentamen 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. Toetstijdverlenging (TTV)
Studenten die in aanmerking komen voor toetstijdverlenging (TTV) door dyslexie of een andere
reden, dienen de tentamentijdverlenging voor de deadline aan te vragen via het digitale
Servicepunt. De deadlines voor het aanvragen staan vermeld onder ‘Toetstijdverlenging’ in de
AZ-lijst op het HvA-web.
Deze tentamenregels zijn gebaseerd op het HvA-toetsprotocol (te vinden onder ‘Tentamens en Herkansingen’ in
de AZ-lijst op mijnhva.nl). Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het HvA-toetsprotocol is te
allen tijde leidend en bindend.

12. Tentamens met Proctorio
Sommige digitale tentamens worden online met behulp van proctoring software (Proctorio)
afgenomen. Kijk in de AZ-lijst onder ‘Online Proctoring’ voor meer informatie en de regels bij
deze toetsen.

Deze tentamenregels zijn gebaseerd op het HvA-toetsprotocol (te vinden onder ‘Tentamens en Herkansingen’ in
de AZ-lijst op mijnhva.nl). Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het HvA-toetsprotocol is te
allen tijde leidend en bindend.

