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PROCEDURE REGELING I - VAN ON CAMPUS NAAR ONLINE TENTAMINERING
Algemeen:
Deze aanmelding betekent dat je je afmeldt voor het tentamen on campus en je aanmeldt om het
tentamen online te maken. Dit is omdat:
A - Je in het buitenland bent.
B - Je tot een risicogroep behoort.
C - Je personen binnen het huishouden hebt die tot de risicogroepen behoren.
D - Je niet naar de campus mag komen, omdat je in zelfquarantaine zitten.
E - Je in verband met de overheidsmaatregelen aangaande COVID-19 de voorkeur geef aan een online
tentamen.
1. Het online tentamen wordt door deze aanmelding automatisch ingeregeld op dezelfde datum en tijd
als het tentamen op de campus. Indien je extra faciliteiten hebt wordt hier ook rekening mee
gehouden. Lees op deze <webpagina> de informatie in welke toetsapplicatie (Testvision of Canvas)
het tentamen wordt afgenomen.
2. Indien je voor het tentamen al had aangegeven via het webformulier dat je het tentamen op de
campus (Regeling II) wilt maken en nu wilt omzetten naar off campus (Regeling I).
Stuur dan een email naar examoncampus@tilburguniversity.edu. Vermeld hierbij:
- Naam
- Studentnummer
- Cursuscode
- Cursusnaam
- Toetsdatum
Na ontvangst van jouw email wordt het tentamen dan online voor je ingeregeld in plaats van op
de campus.
3. Ga je een online tentamen met TestVision maken, dan is het belangrijk om vooraf deze informatie
op de Student Portal nauwkeurig te raadplegen. Tentamens zijn op de dag van het tentamen
zichtbaar en beschikbaar in TestVision en je ontvangt geen speciale link naar het tentamen. Ga tijdig
naar de webpagina van TestVision en in het ‘Take test’ menu vind je vervolgens het desbetreffende
tentamen.
4. Het is ook mogelijk dat online proctoring wordt toegepast op het tentamen. Lees op deze
<webpagina> hoe je je voor kan bereiden op online proctoring.
5. Vier dagen voor aanvang van het tentamen ontvang je een bericht voor deelname aan het tentamen
on campus in een zaal. Dit bericht is automatisch gegenereerd en kan niet worden voorkomen.
Hierbij het verzoek om deze oproep te negeren.
6. Zorg dat je je tijdig inschrijft voor de toets in Osiris. Aanmelding voor regeling I staat los van de
inschrijving in Osiris en betekent niet dat je automatisch bent ingeschreven voor het tentamen.

7. Meldt je altijd aan opnieuw aan voor regeling I bij een re-sit.
8. Bijgesloten ontvang je een afschrift van de aanmelding voor regeling I.
Veel succes!
Tilburg University
Tentamenorganisatie

PROCEDURE REGULATION I - FROM ON CAMPUS TO ONLINE TESTING
General:
This registration means that you unsubscribe from the exam on campus and sign up to make the exam
online. This is because:
A - You are abroad.
B - You belong to the at-risk group.
C - You have persons in your household who belong to the at-risk groups.
D - You are not allowed to come to campus because you are in self-quarantine.
E - You prefer to take an online exam because of the government measures concerning COVID-19.
1. The online exam is automatically scheduled on the same date and time as the exam on campus. If
you have extra facilities, this will also be taken into account. Read on this <webpage> the
information in which test application (Testvision of Canvas) the exam will be taken.
2. If you had already registered through the web form before that you want to take the exam on
campus (Regulation II) and now want to switch to off campus (Regulation I).
Please send an email to examoncampus@tilburguniversity.edu and include:
- Name
- Student number
- Course Code
- Course name
- Examination date
After receiving your email the exam will be scheduled for you online instead of on campus.
3. If you are going to take an online exam with TestVision, it is important to consult this information on
the Student Portal carefully prior to the exam. Exams are visible and available in TestVision on the
day of the exam and you will not receive a special link to the exam. Go to the webpage of TestVision
in a timely manner and in the 'Take test' menu you will find the exam in question.
4. It is also possible that online proctoring is applied to the exam. Read on this <webpage> how to
prepare for online proctoring.
5. Four days before the start of the exam you will receive a message to participate in the exam on
campus in a room. This message is automatically generated and cannot be prevented. Please ignore
this request.
6. Make sure you register in time for the exam in Osiris. Registration for scheme I is separate from the
registration in Osiris and does not mean that you are automatically registered for the exam.
7. Always re-subscribe to regulation I at a re-sit.
8. Enclosed you will receive a copy of the application for regulation I.
Good luck!
Tilburg University
Examination organization

