
 
Bijlage 7 Protocol gestaakt tentamen zoals bedoeld in artikel 6, achtste lid, en artikel 16 
van deze regeling 
 
 

1. Mogelijke overmachtsituaties: 
Wanneer is er mogelijk sprake van een overmachtssituatie waardoor een individueel 
dan wel alle tentamens collectief wordt/worden afgelast? NB. dit is geen limitatieve 
opsomming. 
 

a. code rood  
b. onverwachte treinstaking 
c. staking (onderwijs)personeel 
d. printerproblemen/geen tentamens op locatie 
e. digitale afname niet mogelijk vanwege bijvoorbeeld netwerkstoring 

 
2. Procedure: 

ingeval van een situatie zoals bedoeld  
- onder a:  

gelast de tentamencoördinator collectief de tentamens af wanneer het College van 
Bestuur na advies van het Hoofd Beveiliging heeft besloten dat de TU/e gesloten blijft 
dan wel gaat sluiten, 

- onder b en c:  
beslist de tentamencoördinator, na overleg met de directeur ESA  al dan niet tot 
collectieve afgelasting van tentamens, 

- onder d:  
wanneer er geen tentamens op locatie zijn en deze ook na een half uur nog niet op 
de locaties beschikbaar zijn, dan wel als gevolg van printerproblemen geen 
tentamens op locatie aanwezig zijn, beslist de tentamencoördinator dat het 
tentamen wordt afgelast, 

- onder e:  
wanneer er geen digitale afname van tentamens kan plaatsvinden, als gevolg van 
onder andere een netwerkstoring, en wanneer na een half uur geen oplossing van 
het probleem is gevonden om de tentamenafname, digitaal of via een alternatieve 
manier af te nemen, besluit de tentamencoördinator, in overleg met de directeur ESA 
en directeur IMS, tot collectieve afgelasting van het tentamen.  

 
3.  Informeren studenten en anderen: 

 
wanneer studenten (nog) niet aanwezig zijn op de tentamenlocatie:  
 

- wordt een melding geplaatst op Canvas,  
- stelt de tentamencoördinator aansluitend na afgelasting een proces-verbaal op met 

daarin een verslaglegging van het incident en een onderbouwing van het besluit en 
informeert de examinator, de examencommissies van de opleidingen waarvan 
studenten zouden deelnemen aan het tentamen en de manager ESA van de 
verzorgende faculteit.  



- bij afgelasting van één tentamen plant de onderwijsplanner in overleg met de 
manager ESA van die faculteit en de examinator een nieuw moment voor het 
afnemen van het afgelaste tentamen, tenzij de examencommissie, al dan niet op 
verzoek van de examinator en na overleg met de onderwijsplanner en manager ESA, 
beslist dat het tentamen op een andere wijze zal worden afgenomen.  

- bij afgelasting van meerdere tentamens zal de tentamencoördinator in overleg met 
de directeur ESA bekijken hoe en wanneer deze tentamens kunnen worden 
afgenomen. 
 
wanneer studenten reeds aanwezig zijn op de tentamenlocatie:  

 
- de tentamencoördinator informeert de betreffende surveillanten en 

materiedeskundigen. De surveillanten communiceren de beslissing naar de 
studenten die deelnemen aan het betreffende tentamen. Zij geven hierbij aan dat de 
student in beginsel binnen vijf werkdagen geïnformeerd wordt over het nieuwe 
afnamemoment.  

- stelt de tentamencoördinator aansluitend na afgelasting een proces-verbaal op met 
daarin een verslaglegging van het incident en een onderbouwing van het besluit en 
informeert de examinator, de examencommissies van de opleidingen waarvan 
studenten zouden deelnemen aan het tentamen en de manager ESA van de 
verzorgende faculteit.  

- bij afgelasting van één tentamen plant de onderwijsplanner in overleg met de 
manager ESA van die faculteit en de examinator een nieuw moment voor het 
afnemen van het afgelaste tentamen, tenzij de examencommissie, al dan niet op 
verzoek van de examinator en na overleg met de onderwijsplanner en manager ESA, 
beslist dat het tentamen op een andere wijze zal worden afgenomen.  

- bij afgelasting van meerdere tentamens zal de tentamencoördinator in overleg met 
de directeur ESA bekijken hoe en wanneer deze tentamens kunnen worden 
afgenomen. 

 
N.B. het nieuwe afnamemoment zal zo spoedig mogelijk worden ingeroosterd doch uiterlijk 
voor aanvang van de volgende tentamenperiode. Voorts zal bij het organiseren van een 
nieuw afnamemoment zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de doelgroep en het 
rooster binnen het kwartiel. Indien noodzakelijk kan het herkansingenmoment verplaatst 
worden, zodat de studenten ten alle tijden twee tentamenmogelijkheden in een academisch 
jaar hebben. Dit doet zich voor wanneer de origineel geplande herkansing plaatsvindt op een 
moment voordat de tentamens die opnieuw zijn afgenomen, zijn nagekeken.  
 
 
 
 


