
Surveillance richtlijnen (afgeleid van het universitaire kader) 
LIACS 2018-2019 [ENGLISH follows below] 
 
Richtlijn: 1 surveillant op 50 studenten (aan deze norm moet altijd 1 toiletsurveillant toegevoegd worden) 
 
 
1. Aanwezigheid examinator 
Bij elk regulier tentamen is tenminste een examinator aanwezig. In het geval van extra-tijders is een examinator in elk geval 
op afroep beschikbaar. 
 
In verband met problemen of calamiteiten is er altijd een examinator stand-by. Hij of zij kan binnen een paar minuten ter 
plaatse zijn. Zie ook punt 9. 
 
2. Tijdstip binnenkomst tentamenzaal 
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 worden binnengelaten. Voor tentamens van 1 
uur of minder kunnen afwijkende regels gelden. 
 
3. Identiteitscontrole 
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 wordt gecontroleerd 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 

 Het tentamen begint op tijd. 

 Examinatoren en surveillanten zijn minimaal 30 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig, in geval 
documenten moeten worden klaargelegd. 

 Tien 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. Smartphones, smartwatches en andere apparatuur 
Mediadragers zoals smartphones, smartwatches, oortjes, glasses zijn streng verboden tijdens tentamens, moeten buiten 
bereik zijn en uitgeschakeld.  
 
7. Toiletbezoek 

 Toiletbezoek is niet eerder dan na 45 minuten na aanvang van het tentamen toegestaan. 

 De laatste 30 minuten van het tentamen (gerekend vanaf de officiële eindtijd) kan het toilet niet meer bezocht 
worden. 

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

 Per toiletblok is er 1 surveillant.  
 
8. Aanwijzingen surveillanten 
De examinator is verantwoordelijk voor de aansturing van de surveillanten. 
 
9. Vermoeden van fraude 
Bij een vermoeden van fraude licht de surveillant onverwijld de examinator in. Deze beslist welke maatregel moet worden 
genomen. 
 
10. Inleveren gemaakte tentamenopgaven 
De student levert alle documenten die moeten worden ingeleverd in op een innamepunt. De surveillant controleert naam 
en studentnummer. Bij korte tentamens van 1 uur of minder kan een afwijkende regeling gelden. 

 
 
 
 



 
Surveillance guidelines (derived from the university rules and regulations) 
LIACS 2018-2019 
 
Guideline: 1 invigilator on 50 students (to this standard always 1 toilet invigilator must be added) 
 
 
1. Presence of examiner 
At least one examiner is present at every regular exam. In the case of extra-timers, an examiner is available on demand in 
any case. 
 
In case of problems or calamities, there is always an examiner stand-by. He or she can be on the spot within a few minutes. 
See also item 9. 
 
2. Time of arrival at the examination room 
Students must be present at least 15 minutes before the start of the examination. In case of calamities, students can be 
admitted to the examination room up to 45 minutes after the start of the examination. Different rules may apply for 
examinations of 1 hour or less. 
 
3. Identity check 
Students must be able to identify themselves for the examination with a valid ID and student card. Title and student 
number must be stated correctly on all examination papers. This is checked by the invigilators at the start and intake of the 
exam papers. 
 
4. Preparing exam assignments 
Examination assignments, scrap cards, scrap paper and evaluation forms are prepared as much as possible in advance on 
the examination tables. 
 
5. Start exam 

 The exam starts on time. 

 Examiners and invigilators are present at least 30 minutes before the start of the examination, in case documents 
have to be prepared. 

 The doors open ten minutes before the start time. 

 Students come in and do not go outside (until 45 minutes after the examination starts). 

 Max 5 minutes for instruction for exams. 

 By appointment of examiner: starting signal exam. 
 
6. Smart phones, watches and other devices 
Media carriers such as smart phones, smart watches, earpieces, glasses are strictly forbidden during exams, must be out of 
reach and disabled.  
 
7. Toilet visit 

 Toilet visit is only allowed after 45 minutes after the start of the examination. 

 The toilet can no longer be visited during the last 30 minutes of the examination (calculated from the official end 
time). 

 A student who wants to go to the toilet, raises his hand and is escorted to the toilet by a hall supervisor. 

 There is 1 invigilator per toilet block. 
 
8. Instructions for invigilators 
The examiner is responsible for the supervision of the invigilators. 
 
9. Suspected fraud 
In the event of suspected fraud, the invigilator will inform the examiner without delay. He or she decides which measure 
must be taken. 
 
10. Handing in written exam assignments 
The student delivers all documents that have to be submitted to an intake point. The invigilator checks the name and 
student number. For short examinations of 1 hour or less, a different regulation may apply. 


