
 
 

Tentameninformatie RAI  (NL) 

Datum 27 maart t/m 31 maart 
Tentamenweek 13 
Locatie RAI 

Hal 8 Ingang F 
Adres Europaplein 24 

1078 GZ Amsterdam 
Wachtruimte RAI Park Foyer  

 
Hoe kom je bij de RAI 
De RAI is bereikbaar met de fiets, auto of openbaar vervoer. Check de actuele reisinformatie op 
9292.nl voor het OV of  Routeplanner voor andere vervoersmiddelen. 
Welke ingang je moet nemen is afhankelijk van welke hal gebruikt wordt voor de tentamens. 
Plattegrond | RAI 
 
Mindervaliden 
De RAI is toegankelijk voor mindervalide mensen. 
 
Parkeren 
Er is voldoende parkeergelegenheid bij de RAI. Het gaat hierbij om betaald parkeren. 
Parkeren | RAI Amsterdam 
 
Wachtruimte 
De wachtruimte is in Park Foyer RAI, hier zal gratis koffie en thee verkrijgbaar zijn. Overige 
consumpties zijn tegen betaling verkrijgbaar. 
 
Tentamentijden 
De tentamens zullen plaatsvinden tijdens de volgende tentamentijden: 
 
08:30 uur 11:15 uur 
12:15 uur 14:30 uur 
15:30 uur 17:45 uur 
18:45 uur 21:30 uur 

 
In je persoonlijke rooster zie je op welke locatie en in welk blok jouw tentamen wordt 
afgenomen. Op de informatieborden kun je terugvinden in welk blok je kunt plaatsnemen. 
 
Tijdens en na afloop van het tentamen 
Tijdens het tentamen is eten niet toegestaan, drinken mag wel. 
Houd rekening met je medestudenten, neem rustig plaats en verlaat de hal zonder daarbij 
anderen te storen.  
 
Toiletten 
Toiletten zijn aanwezig, zowel bij de wachtruimte als bij de tentamenhal. 
 
Roken 
In het gehele complex is roken verboden 
 
Ramadan 
Voor de tentamenweek 13/P4 (27 t/m 31 maart 2023) is er een uitzondering op de regel rondom 
eten. Vanwege de Ramadan is het - alleen tijdens het vierde tentamenblok (starttijd 18:45 uur) - 
toegestaan om na zonsondergang iets kleins te eten. Houd hierbij rekening met je 



 
 
medestudenten (qua geur en geluid)! Hele maaltijden blijven niet toegestaan. Via de volgende 
link  onder het kopje tentamen regels kun je de informatie vinden: Tentamens - Vrije 
Universiteit Amsterdam (vu.nl)  
 
Extra informatie met betrekking tot tentamens 
Via de volgende link kun je verdere informatie over tentamens en de tentamenregels 
teruglezen: 
Tentamens - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Exam information RAI (ENG) 

Date  27 maart t/m 31 maart 
Exam Week  13 
Location RAI 

Hall  8 Entrance F 
Address Europaplein 24 

1078 GZ Amsterdam 
Waiting room RAI Park Foyer  

 
How to get to the RAI 
You can get to the RAI by bicycle, car or public transport. Please check current travel 
information on: 9292.nl f or Routeplanner to help you plan your trip. 
The entrance you have to take depends on which hall is being used for the exams. Please see 
the floorplan: Floorplan | RAI 
 
Disability services 
The RAI is fully accessible for people with disabilities. 
 
Parking 
There is sufficient parking space at the RAI. This is paid parking. Feel free to make use of the 
available spaces. 
Parking | RAI Amsterdam 
 
Waiting room 
The waiting room is in the Park Foyer at the RAI, where free coffee and tea will be provided. 
Other refreshments will be for sale. 
  
Examination times 
The examinations will take place during the following times: 
 

08:30 uur 11:15 uur 
12:15 uur 14:30 uur 
15:30 uur 17:45 uur 
18:45 uur 21:30 uur 

 

 

On your personal timetable, you can find the location and block where your exam will be taking 
place. You can also use the information boards to check which block you need to be in. 
 
During and after the exam 
You are not allowed to eat during the exam, however, drinks are permitted. Please be 
considerate towards your fellow students – enter and leave the hall quietly. 
 
Toilets 
Toilets are located near the waiting room and near the exam hall. 
 
Smoking 
Smoking is prohibited across the entire complex. 
 
Ramadan 
For exam week 13/P4 (27th-31st March 2023), there is an exception regarding eating during 
exams. Due to Ramadan, students are allowed to eat something small after sunset in the 4th 
exam block (start time 18:45). Please be considerate of your fellow students (in terms of smell 



 
 
and noise)! Full meals are not allowed. You can find the information via the following link under 
the heading exam rules: Exams - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) 
 
Extra information regarding exams 
You can read more information about exams and the exam rules via the following link: 
Exams - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) 


