
Het (her/deel)tentamen wordt afgenomen op een 
gedeelde externe tentamenlocatie
(Rai, Emergohal, Sportcentrum VU) 

Het digitale (her/deel)tentamen wordt 
afgenomen op een gedeelde interne 

tentamenlocatie
(DigiTenT) 

Het (her/deel)tentamen wordt afgenomen in een 
onderwijsruimte op de VU campus 

Voor een schriftelijk tentamen 
- De docent ontvangt twee weken voor het tentamen 
bericht vanuit het onderwijsbureau met informatie en 
een datum om de tentamenboxen te vullen op het 
onderwijsbureau (tentamens*, tentamenpapier**, 
kladpapier, MC formulieren***, deelnemerslijst****). 
Transport van het tentamenmateriaal naar de 
tentamenlocatie wordt georganiseerd door FCO. 
- De docent ontvangt drie weken voor het tentamen 
bericht vanuit het onderwijsbureau om het tentamen 
voor de studenten met bijzondere 
tentamenvoorzieningen minimaal 10 werkdagen voor 
aanvang van het tentamen aan te leveren bij 
excie.fsw@vu.nl. 
- Het onderwijsbureau organiseert voor studenten met 
een functiebeperking passende voorzieningen. 

Tijdens een schriftelijk tentamen
- De docent is een half uur voor aanvang van het 
tentamen aanwezig in de tentamenzaal en dient ten 
minste het eerste half uur van het tentamen aanwezig te 
zijn.  
- Surveillanten zijn aanwezig (via FCO). 
-  De docent is te allen tijde eindverantwoordelijk voor 
het goede verloop van het tentamen. Wanneer de 
docent de tentamenzaal verlaat dient hij/zij telefonisch 
bereikbaar te zijn voor de surveillant.

Na een schriftelijk tentamen
- De docent haalt de gemaakte tentamens op bij het 
onderwijsbureau (in de mail van het onderwijsbureau 
staat aangegeven vanaf wanneer dit kan). Gemaakte 
tentamens door studenten met bijzondere 
tentamenvoorzieningen zitten niet in de tentamenboxen 
en kunnen ook bij het Onderwijsbureau opgehaald 
worden. 
- De docent beoordeelt de tentamens en registreert de 
resultaten binnen 10 werkdagen. 
-De docent is verantwoordelijk voor het organiseren van 
een inzagemoment. 
- De docent is verantwoordelijk voor het archiveren van 
gemaakte tentamens (bewaartermijn 2 jaar). 

Voor een digitaal tentamen
- De docent ontvangt zes weken voor het digitaal 
tentamen bericht van de facultaire ondersteuners 
digitale toetsen om afspraken over de ondersteuning,  
controle tentamen en online klaar zetten van de toets 
te maken. 
- De docent ontvangt drie weken voor het tentamen 
bericht vanuit het onderwijsbureau om het tentamen 
voor de studenten met bijzondere 
tentamenvoorzieningen minimaal 10 werkdagen voor 
aanvang van het tentamen aan te leveren bij 
excie.fsw@vu.nl. 
- Het onderwijsbureau organiseert voor studenten 
met een functiebeperking passende voorzieningen.
- De docent neemt het tentamenmateriaal mee naar 
de tentamenlocatie (kladpapier, 
deelnemerslijst****).  

Tijdens een digitaal tentamen
- De docent is een half uur voor aanvang van het 
tentamen aanwezig in de tentamenzaal en dient ten 
minste het eerste half uur van het tentamen 
aanwezig te zijn.  
- Surveillanten zijn aanwezig (via FCO). 
- Wanneer een student niet staat ingetekend voor het 
tentamen kan de medewerker in de DigiTent de 
student alsnog toegang tot de toets gegeven. 
-  De docent is te allen tijde eindverantwoordelijk 
voor het goede verloop van het tentamen. Wanneer 
de docent de tentamenzaal verlaat dient hij/zij 
telefonisch bereikbaar te zijn voor de surveillant. 

Na een digitaal tentamen
- De docent heeft online toegang tot de gemaakte 
tentamens. De docent beoordeelt de tentamens en 
registreerd de resultaten binnen 10 werkdagen. 
- Gemaakte tentamens door studenten met 
bijzondere tentamenvoorzieningen kunnen bij het 
onderwijsbureau worden opgehaald. 
-De docent is verantwoordelijk voor het organiseren 
van een inzage moment. 
- De docent is verantwoordelijk voor het archiveren 
van gemaakte tentamens (bewaartermijn 2 jaar). 

Voor een schriftelijk tentamen 
- De docent ontvangt drie weken voor het tentamen bericht 
vanuit het onderwijsbureau om het tentamen voor de 
studenten met bijzondere tentamenvoorzieningen minimaal 
10 werkdagen voor aanvang van het tentamen aan te leveren 
bij excie.fsw@vu.nl. 
- Indien het tentamen in meerdere zalen plaatsvindt 
ontvangt de docent een verdeling van de studenten over de 
zalen. De docent is verantwoordelijk voor het communiceren 
van deze verdeling naar studenten via Canvas.  
- Het onderwijsbureau organiseert voor studenten met een 
functiebeperking passende voorzieningen. 
- Het onderwijsbureau levert het procesverbaal,  het 
formulier signalering mogelijke fraude en de 
aanwezigheidslijst surveillance aan de docent.
- De docent neemt het tentamenmateriaal mee naar de 
tentamenlocatie  (tentamens*, tentamenpapier**, 
kladpapier, MC formulieren***, deelnemerslijst****).   

Tijdens een schriftelijk tentamen
- De docent is een half uur voor aanvang van het tentamen 
aanwezig in de tentamenzaal en dient ten minste het eerste 
half uur van het tentamen aanwezig te zijn.  
- Surveillanten zijn aanwezig (via onderwijsbureau).
- De docent is te allen tijde eindverantwoordelijk voor het 
goede verloop van het tentamen. Wanneer de docent de 
tentamenzaal verlaat dient hij/zij telefonisch bereikbaar te 
zijn voor de surveillant. 
- De docent is het laatste half uur van het tentamen aanwezig 
om het tentamenmateriaal in te nemen. 

Na een schriftelijk tentamen
- De surveillant levert de aftekenlijst voor dienst surveillanten 
in de excie brievenbus (1A-gang). 
- De docent neemt het tentamenmateriaal mee. Gemaakte 
tentamens door studenten met bijzondere 
tentamenvoorzieningen kunnen bij het onderwijsbureau 
opgehaald worden. 
-De docent beoordeelt de tentamens en registreert de 
resultaten binnen 10 werkdagen. 
-De docent is verantwoordelijk voor het organiseren van een 
inzagemoment. 
- De docent is verantwoordelijk voor het archiveren van 
gemaakte tentamens (bewaartermijn 2 jaar). 

*Via REPRO VU, repro@vu.nl kunnen tentamens onder vermelding van: vaknaam, kostenplaats van de afdeling, aantal exemplaren, zwart/wit of kleur, dubbelzijdig of enkelzijdig en 
zonder of met nietjes, uitgeprint worden. 

**Tentamenpapier is te verkrijgen via uw afdelingssecretariaat.  

***MC (meerkeuze) formulieren kunnen opgehaald worden bij uw afdelingssecretariaat tezamen met een verwerkingsformulier. Na afloop van het tentamen kunnen MC-
formulieren met verwerkingsformulier 
in een envelop ingeleverd worden in de brievenbus bij de bibliotheek op HG 1C-02. Vanaf de dag na binnenkomst wordt het tentamen door OKZ binnen vijf werkdagen verwerkt en 
ontvangt u een e-mail met de uitslag. 
Voor meer informatie: tentamenservice@vu.nl. 

****De deelnemerslijst voor het tentamen is via VUnet te downloaden. (Bij vragen neem contact op met onderwijscoordinator.fsw@vu.nl) 
1. Ga naar het dropdown-menu ‘Snel naar’. 
2. Selecteer 'Kandidatenlijst’ en vervolgens ‘Vakkenoverzicht’.  
3. Klik op de naam van het vak onder ‘Vakken’
4. Klik op ‘Werkvorm’ en selecteer ‘Tentamen’ (Let op de datum, indien de vaknaam meerdere keren voorkomt) 
5. Klik rechtsboven op ‘Presentielijst tentamen’
6. De deelnemerslijst dient op A4, enkelzijdig, op alfabetische volgorde en in tweevoud uitgeprint meegenomen te worden

Contactpersonen Tentamenorganisatie
 FCO: CentraalReserveringsBureau.fco@vu.nl  
 DigiTent: Digitent@vu.nl                                                     
 Tentamenorganisatie Onderwijsbureau: 

excie.fsw@vu.nl 
 Facultaire ondersteuners digitale toetsen: 

Testvision.fsw@vu.nl  

Op rooster.vu.nl staat wanneer en waar een aangevraagd (her/deel)tentamen plaatsvindt
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