Faculteit Management, Science & Technologie

Voorwaarden tentamendeelname voortentamen Wiskunde T
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het voortentamen wiskunde T ligt bij de Commissie
Voortentamen Wiskunde T van de Technische Universiteit Delft.
De organisatie van de tentaminering is in handen van de afdeling Tentaminering en certificering van de
Open Universiteit.
Het postadres is:
Open Universiteit - afdeling Tentaminering en certificering
Postbus 4444 - 6401 CX Heerlen
Voor vragen over de tentaminering kunt u contact opnemen met de afdeling Service en informatie: 0455762888 of info@ou.nl.
Artikel 1. Voortentamen en benodigdheden
1. De tentamens zijn online computertentamens en duren 1 uur. De vragen zijn meerkeuze vragen.
Voorbeeldtentamens zijn te vinden op de site www.voortentamen.nl.
2. Kladpapier wordt aan u uitgereikt; na afloop moet u al uw kladpapier inleveren. Schrijfgerei en overige
tentamenbenodigdheden moet u zelf meenemen.
Artikel 2. Kosten
De kosten voor deelname aan een voortentamen bedragen 98 euro. Hiervoor krijgt u één tentamenkans.
Wilt u een volgende keer deelnemen aan een voortentamen, dan moet u opnieuw aanmelden en zijn de
kosten opnieuw 98 euro.
Artikel 3. Aanmelding en betaling
1. Aanmelden voor een voortentamen kan tot uiterlijk 2 weken (10 werkdagen) voor de tentamenzitting,
indien voldoende tentamenplaatsen beschikbaar zijn.
2. Aanmelden voor een voortentamen kan uitsluitend elektronisch, via de site www.ou.nl/voortentamenwiskunde-t. Aanmeldingen via andere kanalen worden niet in behandeling genomen.
3. Bij de aanmelding dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlands identiteitskaart
(beide zijden), EU/EER document, verblijfsdocument model 2001 met type aanduiding I tot en met IV) te
worden aangeleverd (incl. BSN-nummer indien woonachtig in Nederland).
NB. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.
4. Bij aanmelding machtigt u de Open Universiteit eenmalig het tentamengeld af te schrijven van uw
rekening. Als het verschuldigde bedrag niet tijdig is ontvangen, zal geen uitslagbrief en/of certificaat
worden verzonden, totdat de betaling binnen is. Het bedrag bent u ook verschuldigd als u niet aan de
tentamenzitting deelneemt. Afmelding voor het voortentamen is niet mogelijk.
Artikel 4. Oproep
1. Ongeveer één week voor het voortentamen ontvangt u een oproepbrief met nadere informatie over de
locatie.
2. Heeft u de oproepbrief niet tijdig ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Tentaminering en
certificering van de Open Universiteit, info@ou.nl.
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Artikel 5. Tentamenzitting
1. U moet de oproepbrief meenemen naar de tentamenzitting, en ook een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, EU/EER document, verblijfsdocument
model 2001 met type aanduiding I tot en met IV). Zonder oproepbrief of legitimatiebewijs mag u niet
deelnemen aan het voortentamen.
2. U moet 15 minuten voor aanvang van het voortentamen aanwezig zijn.
3. Het gebruik van eigen laptops is niet toegestaan. Een mobiele telefoon of andere communicatieapparatuur moet uitgeschakeld zijn en mag niet op tafel worden gelegd. U mag uw mobiele telefoon niet
als klok gebruiken.
4. De surveillanten controleren uw legitimatiebewijs, waarna ze u verzoeken de presentielijst te
ondertekenen.
5. Controleer of het juiste tentamen aan u wordt gepresenteerd.
6. Als fraude wordt geconstateerd of vermoed, wordt dit aan de tentaminandus meegedeeld en op het
protocol van de tentamenzitting vermeld. De surveillant noteert zijn bevindingen op het fraudeformulier
en kan de tentaminandus verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen (weigering wordt
eveneens genoteerd). De tentaminandus mag onder voorbehoud het voortentamen afmaken. Fraude
kan overigens ook achteraf worden geconstateerd.
Artikel 6. Uitslagbrief en certificaat
1. Direct na afloop van het tentamen krijgt u de voorlopige uitslag.
2. Nadat de uitslag is vastgesteld, ontvangt u een uitslagbrief met de definitieve uitslag.
3. Als u voor een voortentamen een voldoende of hoger heeft gehaald, dan ontvangt u met de uitslagbrief
tevens een certificaat.
4. Als de uitslagbrief en/of het certificaat beschadigd zijn, of foutieve gegevens bevatten, dan kunt u deze
retourneren naar de afdeling Tentaminering en certificering van de Open Universiteit. U ontvangt dan zo
spoedig mogelijk nieuwe exemplaren. Bij verlies van een van beide kunt u schriftelijk een duplicaat
aanvragen.
Artikel 7. Inzage
1. Nadat de definitieve uitslag van het voortentamen aan u bekend is gemaakt, kunt u inzage in het
voortentamen en de correctie vragen. U moet hiertoe binnen 3 weken na dagtekening van de
uitslagbrief een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Tentaminering en certificering van de Open
Universiteit.
2. Na ontvangst van het verzoek wordt contact met u opgenomen om af te spreken hoe de inzage wordt
gerealiseerd.
Artikel 8. Herziening
Als u het met de uitslag van het voortentamen niet eens bent, dan kunt u om een herziening verzoeken. U
moet uw verzoek om herziening inhoudelijk motiveren. Het verzoek dient plaats te vinden binnen zes weken
na de dag waarop de uitslag bekend is gemaakt. Een verzoek om herziening verstuurt u naar afdeling
Tentaminering en certificering van de Open Universiteit.
Artikel 9. Slotbepalingen
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Voorwaarden tentamendeelname Voortentamens
Wiskunde T per 1 januari 2018", en treden in werking op 1 januari 2018.

