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• Studenten altijd doorverwijzen naar examencommissie 

FSW op VUnet

v Maak expliciet hoe toetsing in elkaar steekt 

• Beschrijf toetsvormen, hoeveel % onderdeel meetelt, 
individueel- of groepscijfer, alles voldoende of 
compenseren mogelijk, aanwezigheid verplicht, andere 
voorwaarden?

v Maak ook expliciet hoe herkansing eruit ziet

• Kan elk onderdeel (deeltentamen) apart herkanst worden of 
is er één herkansing die alle deeltentamens vervangt?

• Betreft herkansing schriftelijke opdracht? Dan ofwel (A) 
maken nieuwe opdracht ofwel (B) verbeteren beoordeelde 
opdracht (met evt. max. te behalen cijfer). Geef keuze (A of 
B) aan in de studiehandleiding op Canvas bij aanvang 
cursus!

v Onze algemene regel is……

v Bijzondere voorzieningen nodig? Onderwijsbureau mailt 
verzoek om tentamen 10 werkdagen voor afname aan te 
leveren

v 30 min. voor aanvang tentamen aanwezig zijn om 
instructies aan surveillanten te geven

v Aanwezigheid bij tentamen verplicht 
• Eerste én laatste 30 min.
• Bij digitale tentamens alleen de eerste 30 min.
• Gehele tijd telefonisch bereikbaar zijn voor surveillanten

v Altijd inzagemoment regelen
v Min. 2 jaar (digitaal) bewaren: tentamenopgaven en –

uitwerkingen, werkstukken/schriftelijke materialen, 
uitslagen

v Deelcijfers: 1 t/m 10 met max. 1 decimaal (cijfer 0 mogelijk 
bij niet-ingeleverde opdracht)

v Eindcijfers tussen 5-6 op hele cijfers afronden: tot 5,5 naar 
beneden; vanaf 5,5 naar boven

v Overige eindcijfers altijd in hele of halve cijfers

v Afrondingsregels eindcijfers: minder dan 0,25 naar 
beneden; 0,25 t/m 0,74 naar 0,5; vanaf 0,75 naar boven

v Wel ingetekend, geen enkel deeltentamen gedaan à NS

v Niet voldaan aan alle vereisten à NVD, bijv. als:
• Eén van de deeltentamens niet gemaakt of onvoldoende
• Niet voldaan aan aanwezigheidsplicht

v Meld vermoeden fraude/plagiaat altijd bij examencommissie

v Email de volgende informatie naar excie.fsw@vu.nl
• Cursusnaam + naam opdracht
• Voor hoeveel % opdracht meetelt voor eindcijfer
• 1e gelegenheid of herkansing?
• Naam student + studentnummer
• Korte beschrijving verdenking
• Cursushandleiding
• Pdf turn-it-in rapport opdracht

• Informeer student over melding en stop beoordeling
• Op Canvas: voeg Guido van Koningsbruggen toe als coördinator

Wie zitten er in de examencommissie? Toetsing en herkansing – altijd in cursushandleiding Voertaal tentamens en examens

Tentamenafname Cijfers – afronden, NVD (niet voldaan) of NS (no show)? Vermoeden tentamenfraude of plagiaat?
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