
Ik heb meerdere tentamens tegelijkertijd. Wat moet ik doen? 

Samengevat:  

Het is je eigen verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het registreren voor cursussen te 
controleren of tentamendata en -tijden niet conflicteren. Als je ervoor kiest je in te schrijven voor 
cursussen waarvan de tentamens op hetzelfde tijdstip zijn, dan dien je een van de tentamens te 
maken in de reguliere tentamenperiode en het andere tentamen tijdens de tweede gelegenheid. Aan 
verzoeken om tentamens te verplaatsen of om andere afspraken te maken, passend bij de individuele 
wensen van studenten, kan niet worden voldaan. 

Achtergrond en regels voor tentamenroostering 

Bij het maken van de tentamenroosters probeert het onderwijscentrum conflicterende tentamens 
zoveel mogelijk te vermijden. Dit kan echter niet worden gegarandeerd voor alle cursuscombinaties, 
met name als er keuzecursussen in het spel zijn. Om deze reden wordt het tentamenrooster al 
beschikbaar gemaakt voordat de cursusinschrijving opent, zodat je kunt controleren of de cursussen 
die je wilt gaan volgen conflicterende tentamens hebben. In zijn algemeenheid geldt het volgende: 

1. Tentamens die tot het verplichte curriculum van een nominaal studerende student behoren, 
mogen (uiteraard) niet conflicteren. Een student die nominaal studeert, moet dus alle tentamens en 
hertentamens binnen het betreffende jaar kunnen doen.  
 
2. Tentamens van verplichte cursussen uit opeenvolgende jaren (bv. eerste en tweede jaar, of 
tweede en derde jaar) worden zo veel mogelijk niet-overlappend geroosterd, maar dat is niet altijd 
mogelijk. Bij een conflict dient de student dan voor een van de tentamens mee te doen aan de 
tweede gelegenheid. 
 
3. Voor tentamens van keuzecursussen is het onmogelijk met alle mogelijke conflicten rekening te 
houden. Aangezien de tentamendata bekend zijn voordat de inschrijving van cursussen open gaat, 
kan de student aan zien komen dat er een conflict is als hij/zij die cursussen kiest. Ook hier geldt dan 
voor een van de tentamens dient de student mee te doen aan de tweede gelegenheid. 

 


	Ik heb meerdere tentamens tegelijkertijd. Wat moet ik doen?
	Samengevat:
	1. Tentamens die tot het verplichte curriculum van een nominaal studerende student behoren, mogen (uiteraard) niet conflicteren. Een student die nominaal studeert, moet dus alle tentamens en hertentamens binnen het betreffende jaar kunnen doen.   2. T...

