Tentamendocument studenten ICLON voor het vak L&I
1.

Inschrijven voor het tentamen

Studenten die in september/februari zijn gestart, hoeven zich niet op te geven. Studenten die eerder
zijn gestart, bijvoorbeeld herkansers, opfrissers, of deeltijders die bij de eerste tentamenkans niet
mee konden doen, moeten zich wel aanmelden. Dat kan via het Jotform dat in het
Informatiecentrum op Blackboard hangt. Voor het hertentamen moet iedereen zich aanmelden.
Herkansen kan alleen om een onvoldoende weg te werken.
2.

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de examencommissie op verzoek van de student, binnen de kaders van de
Onderwijs- en Examenregeling, toestaan dat een tentamen op een andere wijze wordt afgelegd dan
in de (e-)Studiegids is vastgelegd.
3.

Aanwezigheid examinator

Bij elk regulier tentamen is tenminste één examinator aanwezig.
4.

Tijdstip binnenkomst tentamenzaal

Studenten dienen tenminste 15 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig te zijn. In geval
van calamiteiten kunnen studenten tot 45 minuten na aanvang van het tentamen in de tentamenzaal
binnengelaten worden. Voor tentamens van 1 uur of minder kunnen afwijkende regels gelden.
5.

Identiteitscontrole

Studenten dienen zich voor het tentamen te legitimeren met een geldig ID en een geldige
collegekaart. Op alle tentamenpapieren moeten naam en studentnummer correct vermeld staan. Dit
wordt gecontroleerd door de surveillanten bij aanvang en inname van de tentamenpapieren.
6.

Start tentamen
•
•
•
•

7.

Het tentamen begint op tijd.
Tien minuten voor de aanvangstijd gaan de deuren open.
Studenten komen binnen en gaan niet meer naar buiten (tot 45 minuten na aanvang
tentamen)
Op aanwijzing examinator: startsein tentamen
Smart phones, watches en andere apparatuur

Mediadragers zoals smart phones, smart watches, oortjes, glasses zijn streng verboden tijdens
tentamens en moeten buiten bereik zijn en uitgeschakeld. Het dragen van digitale horloges is
verboden.
8.

Toiletbezoek
•

Toiletbezoek is niet eerder dan na 45 minuten (mits de presentie volledig is opgenomen)
na aanvang van het tentamen toegestaan.

•
•
•
9.

Diversen
•
•
•
•

10.

De laatste 30 minuten van het tentamen (gerekend vanaf de officiële eindtijd) kan het
toilet niet meer bezocht worden.
Een student die naar toilet wil, steekt zijn hand op en wordt door een zaalsurveillant naar
het toilet begeleid.
Er mag maximaal 1 student tegelijk naar het toilet

De studenten mogen bij het tentamen alleen gebruik maken van één woordenboek. Dit
dient een onbeschreven exemplaar te zijn.
Er mag niet met potlood worden geschreven. Ook mag geen typex gebruikt worden.
Opgaven mogen gedurende het tentamen niet buiten het lokaal worden gebracht.
Kandidaten leveren alles in; naast de antwoordbladen ook de opgaven en het kladpapier.
Dit alles voorzien van naam en studentnummer, groep, supervisor en paginanummering
Antwoorden kunnen worden geformuleerd in het Nederlands, Engels of Duits.
Vermoeden van fraude

Bij een vermoeden van fraude licht de surveillant onverwijld de examinator in. De examinator licht
onmiddellijk de student in. De student kan het tentamen afmaken. De examinator en de student
vullen na afloop van het tentamen het formulier proces verbaal in. Een student is verplicht
voorwerpen die hij/zij bij zich heeft en die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van een
onregelmatigheid of fraude, op verzoek van de examinator ten behoeve van die beoordeling aan de
examinator af te staan. De ingenomen voorwerpen worden binnen een redelijke termijn na afloop
van het tentamen aan de student teruggegeven. De examencommissie besluit op basis van het
proces verbaal en het gehoorde of een sanctie aan de orde is en, zo ja, welke de passende sanctie is
(zie ook R&R examencommissie, art. 6.3 en 6.4)
11.

Inleveren gemaakte tentamenopgaven

De student levert alle documenten die ingeleverd moeten worden in op een (één van de)
innamepunten. De innamesurveillant tekent aan dat de documenten zijn ingeleverd en controleert
naam en studentnummer. Bij korte tentamens van 1 uur of minder kan een afwijkende regeling
gelden.
12.

Verlaten tentamenzaal

Studenten mogen na 45 minuten de tentamenzaal verlaten, mits de presentie volledig is opgenomen.
Vastgesteld op 21 juni 2019 door de examencommissie ICLON

