
Protocol studenten Faculteit der Archeologie voor schriftelijke tentamens op zaal 
 

1. Aanwezigheid examinator 

Bij elk regulier tentamen is tenminste één examinator aanwezig.  

 

2. Tijdstip binnenkomst tentamenzaal (R&R 4.6.3) 

Studenten dienen tenminste 15 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig te zijn. In geval 

van calamiteiten kunnen studenten tot 45 minuten na aanvang van het tentamen in de tentamenzaal 

binnengelaten worden. Voor reguliere tentamens van 1 uur of minder of langer dan 2 uur kunnen afwijkende 

regels gelden. 

 

3. ldentiteitscontrole (R&R 4.6.2) 

Studenten dienen zich voor het tentamen te kunnen legitimeren met een geldig ID en collegekaart. Op alle 

tentamenpapieren moeten naam en studentnummer correct vermeld staan. Dit kan gecontroleerd worden 

door de surveillanten bij aanvang en inname van de tentamenpapieren. 

 

4. Klaarleggen tentamenopgaven 

Tentamenopgaven, schrapkaarten, kladpapier en evaluatieformulieren worden zoveel mogelijk van 

te voren klaargelegd op de tentamentafels. 

 

5. Start tentamen 

 Voor tentamens wordt gestart op het hele uur, er geldt geen Leids Kwartiertje. 

 Tíen minuten voor de aanvangstijd gaan de deuren open. 

 Studenten komen binnen en gaan niet meer naar buiten (tot 45 minuten na aanvang tentamen) 

 Max 5 minuten voor instructie voor tentamen 

 Op aanwijzing examinator: startsein tentamen 

 

6. Smart phones, watches en andere apparatuur (R&R 4.6.4) 

Mediadragers zoals smart phones, smart watches, oortjes, glasses zijn streng verboden tijdens 

tentamens, moeten buiten bereik zijn en uitgeschakeld. Het dragen van digitale horloges is 

verboden. Jassen en tassen dienen vóór in het lokaal gelegd te worden. 

 

7. Toiletbezoek 

 Toiletbezoek is niet eerder dan na 45 minuten (mits de presentie volledig is opgenomen) na aanvang van het 

tentamen toegestaan en indien er voldoende surveillanten beschikbaar zijn. 

 Een student die naar toilet wil, steekt zijn hand op en wordt door een zaalsurveillant naar het toilet begeleid. 

 Surveillanten moeten erop toezien dat de terugkeer naar de tentamenzaal ordelijk verloopt. 

 Bovenstaande is alleen mogelijk bij voldoende surveillanten. 

 

8. Vermoeden van fraude 

Bij een vermoeden van fraude licht de surveillant direct de examinator in . Deze meldt op het antwoordveld 

“fraude” en de reden. De student mag het tentamen afronden. Na afloop van het tentamen licht de examinator de 

examencommissie in (R&R 4.6; R&R 7). 

 

9. Inleveren gemaakte tentamenopgaven 

De student levert alle documenten die ingeleverd moeten worden in op een (één van de) innamepunt(en). De 

surveillant neemt de documenten in en zorgt dat de student daarna de presentielijst aftekent. 

 

10. Verlaten tentamenzaal (R&R 4.6.3) 

Studenten mogen na 45 minuten de tentamenzaal verlaten, mits de presentie volledig is opgenomen. De 

examinator kan het verlaten van de zaal beperken tot bijv. elke 10 minuten, om het storen te verminderen. 

 


