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Paragraaf 1.  Inleidende bepalingen  
  

Artikel 1.  Doel en reikwijdte regeling   
Ten behoeve van de goede gang van zaken tijdens het afnemen van tentamens in de tentamenruimten van de 

Radboud Universiteit (hierna verder: RU) stelt het CvB van de RU de navolgende modelregeling vast.  

  

Artikel 2.  Begripsbepalingen  
De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op het 

Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (hierna verder: de WHW) of de onderwijs- en 

examenregeling van de opleiding (hierna verder: de OER) de betekenis die de WHW of de OER daaraan geeft.  

  

Artikel 3.  Examinatoren en surveillanten  
1. Voor het afnemen van de tentamens heeft examencommissie één of meer examinatoren aangewezen.   

2. De aangewezen examinatoren als bedoeld in lid 1 zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de 

uitvoering van het bepaalde in deze regeling. Namens die aangewezen examinator(en) kunnen in de 

tentamenruimten ook één of meer door of namens het college van bestuur ingezette surveillanten 

aanwezig zijn.  

3. Bij de inzet van surveillanten is tenminste één aangewezen examinator tevens in de examenruimte  

aanwezig dan wel, op afroep beschikbaar.   

  

Artikel 4.  Voorschriften van college van bestuur  
1. Deze regeling bevat voorschriften in de zin van artikel 7.57h WHW. Gezien het volmachtbesluit van 

het college van bestuur van 15 mei 2019, is de decaan bevoegd om deze voorschriften namens het 

college vast te stellen. Op de student rust de plicht om de in deze regeling neergelegde voorschriften 

na te leven.  

2. De student die de uit deze regeling voortvloeiende voorschriften niet naleeft kan door of namens de 

examinator de toegang tot de tentamenruimte worden ontzegd. Het niet naleven van de voorschriften 

kan ook leiden tot een vermoeden van fraude in de zin van de Regeling Fraude.   

  

Artikel 5.  Richtlijnen aan examinatoren  
Deze regeling bevat richtlijnen in de zin van artikel 7.12b WHW. Op de examinator rust de plicht om de in 

deze regeling neergelegde richtlijnen na te leven.   
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Artikel 6.  Instructies van examinatoren aan studenten  
1. Indien een concrete situatie daartoe aanleiding geeft, kan een examinator, in de geest van de in deze 

regeling omschreven richtlijnen, de student in de tentamenruimten van de RU instructies geven. Op 

de student rust de plicht om deze instructies op te volgen.  

2. De student die de in lid 1 bedoelde instructies niet opvolgt kan door de examinator de toegang tot de 

tentamenruimte worden ontzegd. Het niet opvolgen van de instructies kan ook leiden tot een 

vermoeden van fraude in de zin van de Regeling Fraude.   

  

Paragraaf 2.  Huisregels  
  

Artikel 7.  Toegang en verlaten tentamenruimte  

1. Ten aanzien de toegang en het verlaten van de tentamenruimten geldt het volgende:  

a. de tentamenruimte is tenminste 15 minuten voor aanvang van het tentamen toegankelijk voor 

de student;   

b. behoudens de gevallen zoals omschreven in lid c en lid d wordt de student na aanvang van het 

tentamen niet meer toegelaten tot de tentamenruimte;  

c. de student die te laat arriveert bij de tentamenruimte krijgt 15 minuten na aanvang van het 

tentamen de gelegenheid om alsnog te worden toegelaten tot de tentamenruimte;  

d. toiletbezoek tijdens het tentamen is toegestaan;  

e. de eerste 30 minuten van het tentamen is het de student niet toegestaan de tentamenruimten te 

verlaten.  

2. In bijzondere gevallen kan de examinator van het bepaalde in lid 1 afwijken. Als van het bepaalde in  

lid 1 wordt afgeweken, wordt de student hierover tijdig geïnformeerd.    

  

Artikel 8.  Identificatie student  

1. In de tentamenruimte kan de student zich te allen tijde legitimeren met behulp van een geldig  

identiteitsbewijs.   

2. De student die zich niet als bovenomschreven kan legitimeren wordt niet toegelaten tot de  

tentamenruimte dan wel wordt alsnog de toegang tot die ruimte ontzegd.    
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Artikel 9.  Aanvang en duur tentamen  
De examinator start het tentamen op het geplande tijdstip. Als het tentamen door omstandigheden later 

aanvangt, ziet de examinator erop toe dat de geplande tentamenduur door de student volledig kan worden 

benut.   

   

Artikel 10.  (Niet) toegestane hulpmiddelen   
1. Tijdens het afleggen van het tentamen heeft de student geen zaken tot zijn of haar beschikking die als 

hulpmiddel (kunnen) dienen bij het tentamenwerk, tenzij het hulpmiddel door de examinator 

uitdrukkelijk, en vóór aanvang van het tentamen, als toegestaan is aangemerkt.   

2. Hulpmiddelen in de zin van deze regeling zijn onder andere: (woorden)boeken, dictaten en 

aantekeningen alsmede horloges, laptops, tablets, telefoons, en (andere) (smart)devices  en/of 

wearables.  

  

Artikel 11.  Inleveren tentamenwerk  

1. Na afloop van het tentamen is de student verplicht het tentamenwerk in te leveren.  

2. De student kan verplicht worden ook overig tentamenmateriaal, zoals tentamenopgaven en/of bij het  

tentamen gebruikt kladpapier, in te leveren.   

  

Artikel 12.  Orde en rust in en inrichting van tentamenruimte  

1. Jassen, tassen en dergelijke moeten worden geplaatst volgens instructies van de examinator.  

2. Teneinde verstoring van het wifi-signaal te voorkomen, worden in de ruimte aanwezige apparatuur,  

waaronder horloges, laptops, tablets, telefoons, en (andere) (smart)devices  en/of wearables, volgens 

instructie van de examinator uitgeschakeld.  

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, treft de examinator voor, tijdens en na afloop van  

het tentamen, de maatregelen die nodig zijn voor een behoorlijk toezicht en voor het handhaven van 

de noodzakelijke orde en rust in de tentamenruimte.   

4. In iedere tentamenruimte is ten tijde van het afnemen van het tentamen tenminste één voor iedere  

student goed zichtbare klok aanwezig.  

5. Eten en drinken in de tentamenruimte is toegestaan, tenzij een behoorlijk toezicht en/of het handhaven  

van de noodzakelijke orde en rust hierdoor niet mogelijk is.  
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Paragraaf 4.  Slotbepalingen  
  

Artikel 13.  Afwijking van (huis)regels  
In bijzondere gevallen kan door de examinator van het bepaalde in deze regeling worden afgeweken.   

  

Artikel 14.  Vaststelling en wijziging  

1. Deze regeling wordt vastgesteld en gewijzigd door de decaan.  
2. Voor zover de inhoud van deze regeling betreft de taken en bevoegdheden van de examencommissie 

van de opleiding, behoeft die inhoud tevens de bekrachtiging door die examencommissie.    

  

Artikel 15.  Inwerkingtreding  
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2019. Deze regeling treedt dan in de plaats van voorgaande 

regelingen.  

  

Artikel 16.  Bekendmaking  
1. De decaan zorgt voor een passende bekendmaking van deze regeling alsmede voor een passende 

bekendmaking van eventuele wijzigingen.   

2. Ten behoeve van een adequate en heldere informatievertrekking aan de (aspirant-)student neemt de 

decaan deze regeling op als bijlage bij de onderwijs- en examenregeling (OER). De examencommissie 

neemt de regeling overeenkomstig op als bijlage bij de door die commissie op te stellen regels en 

richtlijnen van de opleiding.  

  

Aldus vastgesteld door het CvB op 18 december 2018 en laatstelijk gewijzigd op 28-05-2019.  
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