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Doel en doelgroep
Het lenen van testmateriaal is mogelijk voor studenten die ingeschreven staan bij één
van de opleidingen van Tilburg University.
Studenten kunnen materiaal lenen in het kader van een studieopdracht of onder
supervisie van een docent of hoogleraar. De tests dienen uitsluitend als oefenmateriaal.
Naast studenten kunnen ook medewerkers van Tilburg University materiaal lenen, met
als doel het gebruik in het kader van onderwijsactiviteiten.
Lenen
Lenen van het testmateriaal kan middels het Aanvraagformulier Testotheek,
beschikbaar op de website van de Universiteitsbibliotheek, of bij de balie in gebouw L.
De lener vult het formulier volledig in en voorziet het van een handtekening. Studenten
dienen het formulier daarnaast ook te laten ondertekenen door een aan Tilburg
University verbonden begeleider/docent van de aanvrager.
Tezamen met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient lener zich bij de
balie te identificeren met zijn of haar Tilburg University Card.
Met ondertekening van het formulier verklaart de lener akkoord te gaan met het
Reglement Testotheek Tilburg University.
Een lener mag maximaal 5 tests gelijktijdig in leen hebben. Hierop kan een uitzondering
worden gemaakt voor individuele tests die uit meerdere onderdelen bestaan.
Inzage van testmateriaal (dus zonder uitleen) is uitsluitend mogelijk via de procedure
van aanvragen en lenen voor de in artikel 1 genoemde doelgroep.
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Voorwaarden
Voor het lenen van testmateriaal gelden de volgende voorwaarden:
a. De lener moet tot de doelgroep in artikel 1 behoren;
b. Het materiaal dient op tijd, compleet en in goede staat ingeleverd te worden;
c. Het is NIET toegestaan scoreformulieren die onderdeel van de test uitmaken in te
vullen. Deze moeten tezamen met de test oningevuld ingeleverd worden;
d. Testmateriaal mag niet aan derden doorgeleend worden;
e. Testmateriaal mag niet gekopieerd worden. Voor de afname van een test kunt u
doorgaans bij de uitgever scoreformulieren aanschaffen;
f. Testmateriaal mag uitsluitend als oefenmateriaal worden gebruikt, dus niet voor
commerciële doeleinden.
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Het materiaal
In principe zijn alle bij de Testotheek aanwezige tests uitleenbaar. Een overzicht van de
beschikbare tests is te vinden op de website van de Testotheek.
Formulieren (vragenlijsten, scoreformulieren, etc.) die deel uitmaken van een test
behoren na uitleen oningevuld met de andere testonderdelen ingeleverd te worden.
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Wanneer een test afgenomen wordt, dienen daarvoor scoreformulieren via de
uitgever aangeschaft te worden. Wanneer een test nodig is op een stageplek dient de
organisatie waar stage wordt gelopen of de student zelf scoreformulieren aan te
schaffen.
Lener is verantwoordelijk voor het tijdig, compleet en in goede staat inleveren van het
materiaal.
Uitleentermijn
De uitleentermijn is twee weken.
Daarna kan de termijn telkens met twee weken verlengd worden, mits het materiaal
niet door iemand anders is gereserveerd.
Uitleen door medewerkers van Tilburg University, met als doel het gebruik in het kader
van onderwijsactiviteiten, krijgt voorrang boven reguliere uitleningen. Hiervoor geldt
evenwel een uitleentermijn van twee weken. Bij verlenging van het uitgeleende
materiaal vervalt genoemde voorrang.
Sancties
Bij overtreding van één of meer voorwaarden kan overgegaan worden tot een tijdelijke
blokkade voor het lenen bij de Universiteitsbibliotheek. Door het kopiëren van
testmateriaal riskeert men uitsluiting van lenen bij de Universiteitsbibliotheek.
Voor de Testotheek geldt het Reglement Universiteitsbibliotheek van Tilburg University.
Dit betreft onder andere de regels voor verlies, beschadiging, diefstal en te laat
inleveren van het geleende.
Bij verlies of beschadiging van het geleende worden de kosten van vervanging of
reparatie aan de lener in rekening gebracht. Bij diefstal wordt aangifte gedaan.
Eventuele juridische consequenties ten gevolge van ongeoorloofd gebruik door lener
van de materialen uit de Testotheek komen ten laste van lener.
Waar het Reglement Testotheek en het Reglement Universiteitsbibliotheek van elkaar
afwijken heeft eerstgenoemde voorrang.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over het Reglement Testotheek Tilburg University kunt u contact
opnemen met library@tilburguniversity.edu.
Tilburg, september 2017
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