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PROCEDURE REGELING II – EEN ONLINE TENTAMEN OP DE CAMPUS MAKEN 
 

Algemeen: 
Aanmelding voor regeling II betekent dat je gebruik wilt maken van het tentamen on campus in plaats 
van het tentamen online vanwege: 
A - Technische omstandigheden 

Dit kan je alleen aankruisen als je problemen niet kunnen worden opgelost door IT-support, of als de 
juiste soft- en hardware niet leverbaar is bij SURF-spot  
Onder technische bezwaren worden verstaan:  
Geen of slechte wifi verbinding 
Geen of slechte laptop/pc 

B – Bezwaren in verband met privacy bij online geproctord tentamen 
Studenten, die in verband met privacy redenen bezwaar hebben tegen een online geproctord 
tentamen, kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan een online geproctord tentamen. 

C – Bijzondere persoonlijke omstandigheden 
Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan: 

 Een mentale of fysieke beperking 

 Bijzondere familieomstandigheden  

 Geluidsoverlast of thuis geen geschikte plek om (afgezonderd) een tentamen te maken (en je 
kan ook niet tijdelijk bij familie, vrienden, hotel of bibliotheek terecht) 

 
Indien je nog geen contact met de studentendecaan heb gehad verzoeken wij je een mail te sturen 
aan studentendecaan@tilburguniversity.edu met een korte omschrijving van je omstandigheden en 
voeg een medische verklaring of bewijsstuk(ken) toe. Als je die (nog) niet hebt, vermeld dan waarom 
niet.  
Let op: via dit mailadres kun je alleen aanvragen doen als je bijzondere omstandigheden hebt en 
aanvragen vanwege privacy en technische bezwaren worden niet in behandeling genomen via de 
mailadres. 

 
PROCEDURE: 
1. De aanmelding voor regeling II wordt altijd in behandeling genomen, mits je je meer dan vijf 

werkdagen voor het tentamen aanmeldt. Indien je je minder dan vijf werkdagen voor het tentamen 
aanmeldt dan wordt de aanmelding niet in behandeling genomen en moet je het tentamen online 
maken. 
 

2. Je ontvangt vier dagen voor aanvang van het tentamen twee oproepen: 
1. De oproep van de tentamenorganisatie waar je verwacht wordt op de campus. Je maakt het 

tentamen op een computer. Je hebt hier geen keuze in.  
2. De oproep voor deelname aan het tentamen online. Dit bericht is automatisch gegenereerd en 

kan niet worden voorkomen. Hierbij het verzoek om deze oproep te negeren. 
 

4. Zorg dat je je tijdig inschrijft voor de toets in Osiris. Aanmelding voor regeling II staat los van de 
inschrijving in Osiris en betekent niet dat je automatisch bent ingeschreven voor het tentamen. 
 

5. Meldt je altijd opnieuw aan voor regeling II bij een re-sit. 
 

6. Bijgesloten ontvang je een afschrift van de aanmelding voor regeling II. 

https://content.mailplus.nl/m7/links/tilburguniversity/nct4609253/7LhfgLKR3qCtU7j
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/it/it-support
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/snelgids/korting
mailto:studentendecaan@tilburguniversity.edu
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/omstandigheden/functiebeperking/checklist/bewijsstukken
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/omstandigheden/functiebeperking/checklist/bewijsstukken


 
 

Veel succes! 

Tilburg University 

Tentamenorganisatie  

https://content.mailplus.nl/m7/links/tilburguniversity/nct4609253/7LhfgLKR3qCtU7j


 
PROCEDURE REGULATION II - MAKING AN ONLINE EXAM ON CAMPUS 
 

General: 
Registration for scheme II means that you want to use the exam on campus instead of the exam online 
because of: 
A. Technical circumstances 

You can only tick this box if your problems cannot be solved by IT support, or if the right soft- and 
hardware is not available at SURF-spot.  
Technical circumstances are understood to mean:  
No or bad wifi connection 
No or bad laptop/pc 

B. Privacy concerns about online proctored exams 
Students, who object to an online proctored exam for privacy reasons, cannot be required to 
participate in an online proctored exam. 

C. Special personal circumstances 
Under special circumstances: 
- A mental or physical disability 
- Special family circumstances  
- Noise nuisance or no suitable place at home to take an exam (in isolation) (and you can't 

temporarily visit family, friends, hotel or library) 
 
If you have not yet had contact with the student dean, please send an email to 
studentendecaan@tilburguniversity.edu with a brief description of your circumstances and include a 
medical statement or proof(s). If you do not (yet) have one, please state why.  
Please note: you can only make requests via this e-mail address if you have special circumstances and 
requests for privacy and technical objections will not be processed via the e-mail address. 

 
PROCEDURE: 
1. The application for scheme II will always be processed, provided you register more than five working 

days before the exam. If you register less than five working days before the exam, the application will 
not be processed and you will have to make the exam online. 

 
2. You will receive two messages four days before the exam: 

1. The message of the exam organization where you are expected on campus. You make the exam 
on a computer. You have no choice in this.  

2. The message for participation in the exam online. This message has been generated 
automatically and cannot be prevented. Please ignore the request to ignore this call. 
  

3. Make sure you register in time for the exam in Osiris. Registration for scheme II is separate from the 
registration in Osiris and does not mean that you are automatically registered for the exam. 

 
4. Always re-subscribe to regulation II at a re-sit. 

  
5. Enclosed you will receive a copy of the registration for regulation II. 
 
Good luck! 
 
Tilburg University 
Examination organization 

https://content.mailplus.nl/m7/links/tilburguniversity/nct4609253/7LhfgLKR3qCtU7j

