
Klaar voor je tentamens? 
Ook dit hoort erbij! /

Ready for your exams?
This also comes into it!

 Campuskaart
  Campuscard

 Kom op tijd 
 Be on time

 Apparatuur uit en in gesloten tas 
 Switch off devices and in a closed bag

Zie ommezijde / Please turn over

educationguide.tue.nl/exams



Meenemen
• Campuskaart
• Bewijs van recht op verlenging (indien van toepassing)
• Materialen aangegeven door docent (juiste 

rekenmachine, toegestane bronnen)
• Beperkte consumpties: hou je zitplaats overzichtelijk

Kom op tijd
• Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent
• Later dan 15 minuten na aanvang mag je niet meer 

binnen

Apparatuur
• Uitzetten en opbergen in je tas: mobiele telefoon,  

smart watch en etuis.
• Nooit meenemen naar het toilet.

Instructies
• Lees de instructies op het tentamenvoorblad
• Volg de instructies die gegeven worden door de 

surveillanten

Toiletbezoek
• Beperk het toiletbezoek
• Vraag toestemming voor toiletbezoek

Administratieve verplichtingen
• Vul het presentiekaartje in en onderteken het. Hiermee 

verklaar je aanwezig te zijn en je tijdens het tentamen 
te gedragen zoals van een toekomstig integere 
wetenschapper mag worden verwacht

• Vul de header in op al het tentamenpapier dat je inlevert
• Zorg dat het werk aan het einde door de surveillant 

wordt opgehaald. Ook minimaal één met naam ingevuld 
vel wanneer geen opgaves zijn gemaakt

Vertrek rustig
• Steek je vinger op als je klaar bent. Het werk wordt dan 

opgehaald
• Na de eerste 15 minuten en tot 15 minuten voor het 

einde mag je vervolgens vertrekken
• Verlaat zo stil mogelijk de tentamenruimte en de 

aangrenzende gang

Digitale toets
• Zorg voor een goedwerkend notebook inclusief adapter
• Test vooraf of de toetsomgeving bereikbaar is met jouw 

systeem (maak dit anders tijdig kenbaar)
• Maak tijdens de toets uitsluitend netwerkverbindingen 

die door de docent zijn toegestaan
• Maak geen gebruik van shared folders
• Sluit alle communicatiesoftware af
• Verberg je scherm bij een eventueel toiletbezoek

Bij een vermoeden van fraude zal altijd de examen-
commissie worden ingelicht. De regels voor centrale 
tentamenafname, de OER en de Reglementen van de 
Examencommissies staan online.

Remember to take along
• Your student card.
• Proof of your right to an extension (if applicable). 
• Anything else your lecturer has indicated (e.g. the right 

calculator, permitted sources). 
• Limit snacks and drinks; keep your work place as free as 

possible.

Make sure you are on time
• Make sure you arrive in plenty of time.
• You won’t be allowed into the room if you arrive more 

than 15 minutes after the exam has started.

Switch off and put away mobile devices
• Turn off your mobile phone and/or smart watch and 

store them in a closed bag.
• Never take them with you to the toilet. Put pencil cases 

away.

Always follow the instructions
• These will be given by exam monitors and printed on the 

cover of the exam paper and the attendance card.

Limit visits to the toilet
• Visiting the toilet can disturb the concentration of other 

students.
• Ask the proctor (exam monitor) for permission to visit 

the toilet.

Comply with the administrative obligations
• Complete and sign the attendance card (declaring 

that you are present and will behave in a way ethically 
appropriate as a future scientist/engineer during the 
exam).

• Fill in the header on every exam paper you hand in.
• Make sure that your work is collected by the exam 

monitor at the end of the exam. Always hand in at least 
one sheet. 

Leave quietly
• Raise your hand when you have finished. Your work will 

be collected.
• You can leave the room after the first 15 minutes and  

up to 15 minutes before the exam finishes.
• Please leave the room as quietly as possible and remain 

quiet in the corridor.

Act responsibly during a digital exam
• Make sure that your notebook and adapter are working 

properly.
• Test in advance whether your system will connect to the 

testing environment (and if not, notify someone as soon 
as possible).

• During the exam, only connect to the permitted 
networks, don’t use shared folders, switch off all 
communication software and hide your screen if you visit 
the toilet.


