
Bijlage 2, behorende bij artikel 5 van de Regeling centrale tentamenafname TU/e   

  

  

Bij grote tentamens gelden de volgende aanvullende regels.  

a. De tentamencoördinator geeft de gebouwen en zalen (met de tentamencapaciteit) minimaal 

één week voor de start van de tentamenperiode door aan de facultaire Centra for Student 

Administration (hierna CSA);  

b. De facultaire CSA deelt de studenten op basis van aantal zitplaatsen in per gebouw (niet per 

tentamenruimte, student zoekt zelf een tentamenruimte), met uitzondering van de 

studenten die beschikken over verlenging tentamentijd. Het facultaire CSA informeert de 

student zelf;  

c. De CSA plaatst zelf per gebouw de studenten met een verlenging van de tentamentijd in één 

of meerdere zalen. De facultaire CSA informeert deze student naar welke tentamenruimte 

deze moet;  

d. De examinator levert een week voor aanvang van het tentamen de schriftelijke opgaven via 

de beveiligde portal aan bij de externe leverancier. De externe leverancier levert de 

opgaven aan bij de beveiligde ruimte per tentamen in een gesloten envelop;  

e. De tentamencoördinator zorgt voor de distributie van de opgaven naar de gebouwen/zalen 

met behulp van surveillanten op de dag van het tentamen;  

f. De tentamencoördinator zorgt per tentamenruimte voor twee surveillanten (in beginsel 

één externe surveillant en één materiedeskundige);  

g. De facultaire CSA deelt per gebouw en/of vloer één materiedeskundige in;  

h. De materiedeskundige of een hoofdsurveillant in geval er sprake is van tentamens zoals 

bedoeld in artikel 4 onder A en B, zorgt dat zowel de opgaven als de uitwerkingen op één 

centrale plaats per gebouw in worden genomen en dat de opgaven en uitwerkingen naar de 

plek van bestemming worden getransporteerd. De tentamencoördinator instrueert de 

surveillanten en de hoofdsurveillant zodat deze op de hoogte zijn van de plek waar de 

uitwerkingen ingeleverd moeten worden. Voor schriftelijke tentamens, zoals bedoeld in 

artikel 1 onder B van de regeling, die digitaal verwerkt worden is dit, indien de tentamens 

geprint zijn via de printportal van de externe leverancier, een beveiligde ruimte voor 

tentamens, zoals bedoeld onder artikel 4 onder A neemt de materiedeskundige de 

uitgewerkte tentamens zelf mee. 

  


