Aanmeldingsformulier tentamen
Met dit formulier meldt u zich aan voor een regulier schriftelijk, mondeling of
computergebaseerd tentamen. Gebruik dit formulier alleen indien u zich niet digitaal
kunt aanmelden via www.ou.nl/mijnOU.

Raadpleeg bij invulling van dit formulier de toelichting. De tussen haakjes
geplaatste cijfers verwijzen naar de toelichting. Invullen in blokletters a.u.b.
Stuur het formulier voor de sluitingsdatum naar de Open Universiteit,
afdeling Tentaminering en certificering, Postbus 4444, 6401 CX Heerlen.
Per tentamenaanmelding één afzonderlijk formulier insturen.

Persoonlijke gegevens
Studentnummer (1)
Achternaam (2)
Geboortenaam (3)
Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats
Overige voorletters

Voornaam (voluit)
Geboortedatum (dd-mm-jj)
Telefoon werk
Gegevens CBI-tentamen (4 en 11)

Geboorteplaats
Telefoon privé
Voorkeursdata en tijdstip
CBI-tentamen (5)

Cursusnaam (6)

1

Cursuscode (7)

2

Bijzondere omstandigheden (10)

3

Gegevens overige tentamens (8 en 11)
Dit kan een regulier schriftelijk tentamen, CBG-tentamen of mondeling tentamen zijn
Cursusnaam (6)
Cursuscode (7)

Tentamendatum regulier schriftelijk,
CBG- of mondeling tentamen (8)

Tentamenplaats (9)
Bijzondere omstandigheden (10)
Ondertekening
Ondergetekende heeft kennisgenomen van de voorwaarden voor deelname aan het tentamen zoals
vermeld in de ‘Nadere regels inrichting tentamen en examen’ van de Open Universiteit.

Plaats

Datum

Handtekening

Open Universiteit
F15011

www.ou.nl

L9002-23

Toelichting

1		 Studentnummer
Het studentnummer is u toegekend bij de eerste inschrijving aan de
Open Universiteit. Het is vermeld op uw bewijs van inschrijving.

Voor tentaminering buiten Nederland en Vlaanderen en bij detentie
geldt een sluitingsdatum voor aanmelding van acht weken voor een
tentamenperiode.

2		 Achternaam
Gehuwde vrouwen dienen de naam op te geven zoals vermeld op het
bewijs van inschrijving. U dient zich onder de opgegeven naam te
kunnen legitimeren.

11 Extra tentamenkans
Met ingang van 1 september 2015 kan geen extra tentamenkans meer
worden aangeschaft.

3		 Geboortenaam
Dit is uw eigen naam. Alleen in te vullen als u de geboortenaam niet
als achternaam gebruikt. Dit is noodzakelijk in verband met de tenaamstelling van certificaten, getuigschriften en dergelijke.
4		 Deelname aan een CBI-tentamen (computergebaseerd
individueel tentamen)
CBI-tentamens vinden plaats in de Nederlandse en Vlaamse studiecentra.
Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk twee weken voor de tentamendatum door de afdeling Tentaminering en certificering te zijn ontvangen.
N.B. Voor tentamens af te leggen in het buitenland en bij detentie geldt
een andere termijn. Zie hiervoor bij 10.
Herkansing van een CBI-tentamen is pas mogelijk veertien dagen na het
afleggen van het tentamen.
5 Voorkeursdata en tijdstip
Met een voorkeursdatum en -tijdstip zal zoveel mogelijk rekening
worden gehouden. Geef minstens drie voorkeuren op. Houd daarbij
rekening met de CBI-tentamentijden van de studiecentra
(zie de website).
6 Cursusnaam
De cursusnaam vindt u op uw bewijs van inschrijving. Vult u per
tentamen een afzonderlijk aanmeldingsformulier in.
7 Cursuscode
De cursuscode vindt u op uw bewijs van inschrijving.
8		 Deelname aan een regulier schriftelijk tentamen,
CBG-tentamen (computergebaseerd groepstentamen) of
mondeling tentamen
De tentamendata vindt u op de website en in de studiegids. Raadpleeg
de studiegids of www.ou.nl/tentamen voor de juiste sluitingsdata
aanmelding.
N.B. Aanmeldingen voor regulier schriftelijke, CBG- en mondelinge
tentamens, die na de sluitingsdatum door de afdeling Tentaminering
en certificering zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
Voor tentamens af te leggen in het buitenland en bij detentie geldt
een andere termijn. Zie hiervoor bij 10.
9 Tentamenplaats
Hier geeft u indien van toepassing het Nederlandse of Vlaamse studiecentrum aan waar u het tentamen wilt afleggen.
10 Bijzondere omstandigheden
Er kunnen zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarmee bij
de organisatie van een tentamen rekening moet worden gehouden.
Gelieve hier nauwkeurig te omschrijven welke speciale voorzieningen
gewenst zijn (bijvoorbeeld als er sprake is van een beperking van
lichaamsfuncties (zie www.ou.nl/drempelsweg) of bij het afleggen van
een tentamen buiten Europa). Speciale voorzieningen dient u schriftelijk en voorzien van bewijsstukken uiterlijk acht weken voor de tentamenperiode aan te vragen bij de Commissie voor de examens. Zodra
de Commissie hierover een positief besluit heeft genomen, kunt u bij
aanmelding volstaan met een verwijzing naar het door de Commissie
genomen besluit.

Voorwaarden
Aanmelding voor een tentamen veronderstelt dat u voldoet aan de
voorwaarden voor deelname aan het tentamen, te weten ingeschreven
staan voor de cursus en het cursusgeld voldaan hebben.
Verdere procedure CBI- en CBG-tentamen
Na ontvangst van dit formulier ontvangt u zo spoedig mogelijk een
oproepbrief of afwijzingsbrief voor de tentamenzitting.
Verdere procedure regulier schriftelijk en mondeling tentamen
Na registratie van uw aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging.
Als u deze niet binnen 1 week na verzending van uw aanmelding hebt
ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afdeling
Service en informatie (info@ou.nl of 045-5762888).
Ongeveer 1 week voor de tentamenzitting ontvangt u een oproepbrief
voor de tentamenzitting.

