FAQ’s toetsing voor studenten en docenten

1. Waar worden toetsen gehouden?
Grote toetsen waaraan veel studenten deelnemen worden gehouden in het Educatorium (zalen
Alfa, Beta en Gamma). Er wordt ook gebruik gemaakt van externe locaties zoals Olympos en
Jaarbeurs. Kleine tentamens met een beperkt aantal studenten zijn tevens geroosterd in andere
onderwijsruimten en gebouwen van de UU.
2. Waar moet ik als student in het algemeen rekening mee houden als ik kom voor een toets?
Controleer goed waar je moet zijn voor de toets. Deze informatie heb je veelal via de docent
ontvangen. De gebouwen waar tentamens worden gehouden zijn aangepast aan de 1,5 meter
maatregelen. Zorg dat je tijdig aanwezig bent bij de locatie waar het tentamen zal plaatsvinden.
Zorg ook dat je voldoende afstand bewaart tot andere studenten. Dit is vooral belangrijk bij de
binnenkomst in de locatie en bij de toegang tot de tentamenruimte. Zorg dat je je handen
desinfecteert voordat je de tentamenruimte ingaat. Volg de aanwijzingen op van de
coronacoördinatoren die aanwezig zijn om je op een goede en veilige wijze te begeleiden naar de
tentamenplaats. De coronacoördinatoren zijn te herkennen aan een geel hesje. Je kunt hen
aanspreken als je vragen hebt. Houd hierbij ook voldoende afstand.
3. Zijn er begeleiders ter plekke aanwezig die de doorstroom aan studenten begeleiden naar een
tentamen?
Op een veilige wijze een gebouw betreden en naar de tentamenruimte gaan is vooral een
verantwoordelijkheid van de student zelf. ‘Houd dus voldoende afstand tot elkaar’ is ook hier de
hoofdregel. Om de situatie ter plekke te begeleiden en vragen te beantwoorden zijn er
coronacoördinatoren ter plekke aanwezig die toezien op een verantwoorde en veilige doorstroom
van mensen in het gebouw. Volg de aanwijzingen van de corona coördinatoren op.
4. Hoe kan ik een coronacoördinator herkennen?
Coronacoördinatoren zijn herkenbaar aan een geel hesje dat ze dragen. Spreek hen gerust aan als
je vragen hebt, maar houd hierbij ook voldoende afstand.
5. Kan ik zelf zomaar de tentamenruimte inlopen als ik daar aankom om tentamen te doen?
Nee, dit is in veel gevallen niet mogelijk. Bij grote groepen studenten die tentamen komen doen
wordt toegang tot de tentamenruimte gefaseerd geregeld. De coronacoördinatoren laten elke keer
kleine groepjes studenten de tentamenruimte ingaan om op hun plek te gaan zitten.
6. Kan ik als student zelf een tentamenplek kiezen als ik de tentamenruimte binnenkom?
Dit is helaas niet mogelijk omdat de tentamenzaal volgens een strak georganiseerd systeem wordt
gevuld. Eerst worden de tentamentafels achterin de zaal gevuld en op die wijze wordt de
tentamenruimte gevuld waarbij steeds meer plekken voorin de ruimte volgordelijk zullen worden
bezet. Houd je dus ook aan deze werkwijze.
7. Zijn de toiletten geopend nabij de tentamenlocatie?
In de nabijheid van de tentamenruimte is altijd een toiletruimte geopend. Houd ook hier rekening
met de 1,5 meter maatregelen zoals die in de sanitaire ruimten zijn aangegeven.
8. Zijn alle tentamenlocaties op dezelfde wijze voorzien van markering m.b.t.
coronamaatregelen?
Nee, dit kan verschillen per tentamenlocatie omdat er ook gebruik gemaakt wordt van externe
locaties die wellicht andere maatregelen hebben getroffen dan Universiteit Utrecht. Voor de
tentamenlocaties van de UU geldt dat deze op dezelfde wijze zijn voorzien van stickers en andere
aanduidingen. Ook zijn ter plekke desinfectiemiddelen voor de handen geplaatst en
schoonmaakmiddelen voor het reinigen van stoel en tafel. Desinfectiemiddelen en
schoonmaakmiddelen voor tafel/stoel zijn ook geplaatst in de externe locaties Olympos en
Jaarbeurs.

9. Zijn alle tafels, stoelen en chromebooks schoongemaakt voordat ik start met mijn tentamen?
Bij start van het eerste timeslot (8.30 of 9.00 uur) zijn alle tafels, stoelen en chromebooks (die je
gebruikt bij een (digitale toets) al schoongemaakt. Dit hoeft je voorafgaand aan een tentamen dus
niet zelf schoon te maken.
10. Moet ik na afloop van een schriftelijk tentamen zelf mijn tafel en stoel schoonmaken?
Van de student wordt verwacht dat na afloop van een schriftelijk tentamen zelf de tafel en stoel
wordt schoongemaakt. In de tentamenzaal zijn schoonmaakmiddelen die hiervoor gebruikt kunnen
worden aanwezig.
11. Moet ik na afloop van een digitaal tentamen zelf mijn tafel, stoel en de gebruikte chromebook
schoonmaken?
Omwille van de snelheid om de tentamenruimte weer snel inzetbaar te kunnen maken is ervoor
gekozen om de schoonmaak van tafels/stoelen en chromebooks na afloop van een digitaal
tentamen door de surveillant en/of een schoonmaakmedewerker te laten uitvoeren. Dit hoef je dus
als student niet zelf te doen.
12. Als er extra tijd aangevraagd is voor studenten, kunnen zij dan langer gebruik maken van de
tentamenruimte?
Indien voor aanvraag van de roostering is aangegeven dat extra tijd voor (enkele) studenten op
legitieme gronden noodzakelijk was, dan is hier rekening mee gehouden bij het gebruik van de
toetsruimte. Is er echter geen extra tijd aangevraagd in de roosterprocedure door de faculteit dan
kan er geen extra tijd worden toegestaan omdat er een opvolgend tentamen in de
tentamenruimte zal plaatsvinden.
13. Zijn er specifieke zaken waar ik rekening mee moet houden als ik een tentamen in Olympos
heb?
Als je een tentamen bij Olympos hebt, houdt er dan rekening mee dat je niet door de hoofdingang
bij de betreffende zaal kunt komen. Toegang tot de zaal/tentamenruimte in Olympos is bij de zaal
zelf. Nabij de hoofdingang/fietsenstalling zijn hekken geplaatst met de aanduiding en correcte
verwijzing naar zaal 1, 2 of 3. Bij Olympos is uitsluitend wachtruimte buiten voor de hal. Zorg dus
dat je tijdig aanwezig bent (minimaal een half uur voor aanvang tentamen). Houd ook de
weersverwachting in de gaten en denk b.v. aan een paraplu of regenjas indien je onverhoopt
buiten moet wachten. In bijgaande plattegrond is aangegeven waar de zalen en ingangen zich bij
Olympos bevinden.

