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Tentamenuitleg/ Examenregels 
 

• Dit schriftelijke tentamen duurt <90 minuten> en telt <45 of 60 opgaven>. 

• Tentamens worden afgenomen op locatie onder toezicht van de Examencommissie. 

• Bij aanvang en na identificatie krijgt de deelnemer de benodigde (toegangs-)code theorie-examen. 

• Kladpapier mag gebruikt worden. 

• Mocht voor een opgave een rekenmachine benodigd zijn, dan komt deze in beeld. 

• Het examen wordt gemaakt in browsers Chrome, Firefox, Edge, Safari en Internet Explorer 11. 

• Als uit de volledig-/grootscherm-modus wordt gegaan, dan vervalt de mogelijkheid tot het maken van 
de toets.  Met volledig-scherm-bescherming aan kan een toets alleen gemaakt worden als de browser 
in volledig-scherm-modus staat.  Het schakelen naar andere programma's sluit de volledig-scherm-
modus en zal de toets (tijdelijk) stoppen.  Deze bescherming werkt niet als de gebruiker meerdere 
schermen heeft en volledig-scherm-beveiliging is niet in alle gevallen mogelijk op mobiele platforms 
als Android en iOS. 

• Legitimatie geschied middels een OV-studentenkaart, rijbewijs of wettelijk toegestaan 
identificatiemiddel (paspoort of identiteitskaart) en persoonsverwisseling wordt gezien als fraude. 

• Elektronische apparatuur cq. hulpmiddelen zijn verboden, tenzij toegestaan door de 
Examencommissie (mobiele telefoons mogen niet als rekenmachine worden gebruikt). 

• Jassen, tassen, telefoons, (elektronische) communicatiemiddelen (w.o. smart watches), 
studiematerialen en etuis dienen buiten de examenruimte te blijven. 

• Alle etenswaren en drinken (m.u.v. water in een kleurloos doorzichtig flesje) zijn niet toegestaan. 
• Bij verstoring van de rust of onreglementair gedrag volgt uitsluiting van het examen. 
• Tot maximaal 15 minuten na aanvang van het examen mag alsnog worden deelgenomen. 
• Na 30 minuten na aanvang van het examen mag de examenruimte worden verlaten. 
• Het verlaten van de examenruimte betekent beëindiging examen (geen toiletgebruik toegestaan). 
• Kladpapier en alle overige gebruikte papieren worden na afloop ingeleverd bij de surveillant. 
• De surveillant mag tijdens het examen onder geen beding de examenruimte verlaten, zonder 

vervanging door de Examencommissie (anders vervalt de geldigheid van het examen). 
• De surveillant informeert de Examencommissie over onregelmatigheden. 
• Voor verdere regels en procedures wordt verwezen naar het Examenreglement. 
 
 


