
Voorzieningen voor tentamens 
voor het eerst aanvragen 
Als je een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten hebt, kun je voorzieningen (speciale faciliteiten) voor 
tentamens aanvragen. De studentendecanen van de TU/e kijken wat jij nodig hebt om je tentamens te kunnen maken. Zelf moet je 
ook een aantal dingen regelen. 

Neem voor het regelen van nieuwe voorzieningen minimaal 3 maanden voor de start van het academisch jaar of minimaal  
5 weken voor de start van de tentamenperiode contact op met onze studentendecanen via studentcounselors@tue.nl.

Als er al voorzieningen voor tentamens aan je zijn toegekend, verschilt het per voorziening of je nog actie moet ondernemen. 

BIJ WIE KUN JE TERECHT VOOR MEER INFORMATIE? 
We geven je graag meer informatie. Je kunt hiervoor een mail sturen naar  
studentcounselors@tue.nl of online een afspraak maken met een studentendecaan. Met vragen  
kun je ook terecht bij de studieadviseur van de faculteit waar je studeert of gaat studeren.

Gesprekken met studentendecanen en studieadviseurs zijn altijd vertrouwelijk. 

4: Soms kan een voorziening niet 
voor je worden aangevraagd. 
Bijvoorbeeld omdat het aangeleverde 
bewijs niet voldoende is of omdat 
de TU/e de voorziening niet 
aanbiedt. De studentendecaan of de 
examencommissie laten je dan weten 
dat een voorziening niet voor je wordt 
aangevraagd. 

2: Tijdens het gesprek met de 
studentendecaan bekijken jullie 
welke mogelijkheden er zijn en welke 
voorzieningen jou kunnen helpen. De 
studentendecaan beoordeelt ook het 
bewijs dat je hebt aangeleverd. 

1: Neem contact op met de studenten
decaan via studentcounselors@tue.nl. 
Verzamel ook alvast informatie (bewijs, 
zoals een medische verklaring/diagnose) 
waaruit blijkt dat je een voorziening 
nodig hebt. 

3: Als er voldoende bewijs is, en als de 
voorziening door de TU/e geregeld 
kan worden, keurt de studentendecaan 
jouw aanvraag goed en wordt de 
voorziening geregeld. Je ontvangt dan 
een bevestigingsmail in Osiris met een 
toekenningsbrief die je mee moet nemen 
naar elk tentamen (neem ook je ID mee). 
Voor sommige voorzieningen moet de 
examencommissie goedkeuring geven. 
De studentendecaan stuurt dan een 
advies naar de examencommissie. Deze 
beoordeelt jouw verzoek en stuurt je een 
beslissing per mail.
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