DEELNEMEN AAN TENTAMENS
IN TIJDEN VAN CORONA_
In welke situatie mag ik naar een van de HAN locaties komen en wat moet ik doen op het
moment dat ik vanwege corona gerelateerde omstandigheden niet kan deelnemen aan een
(deel)tentamen op locatie?
Heb je één of meer van de volgende klachten?
• Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn
• Hoesten
• Benauwdheid
• Verhoging (37,5-38 0C) of koorts (38 0 C of hoger)
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
LET OP Indien je wel klachten hebt, maar je een negatieve testuitslag
			
hebt gekregen, dan mag je wel naar school komen.

Neem contact op
met je SLB’er

JA
Maak samen met
SLB’er een plan van
aanpak

NEE

Woon je in huis met iemand die verhoging, koorts en/of
benauwdheid heeft?
LET OP als je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten heeft, en dus
		
geen verhoging, koorts en/of benauwdheid, dan mag jij wel naar
school komen.

JA

Je kunt in jouw situatie het (deel)tentamen
niet op een van de HAN locaties maken.
Je studieloopbaanbegeleider, docenten en
de examencommissie staan voor je klaar en
samen met jou doen we ons uiterste best
je zo goed mogelijk te ondersteunen bij je
studie.
Kijk in het stroomschema hiernaast welke
stappen je in ieder geval kunt doorlopen.

Verzoek indienen
bij examencommisie

NEE

Ben je in nauw contact geweest met iemand die besmet is
met corona (nauw contact betekent langer dan 15 minuten op minder
dan 1,5 meter afstand) en/of ben je de afgelopen twee weken in een
gebied geweest met code oranje of rood vanwege Corona?

JA

HEB JE NOG VRAGEN OVER TENTAMINERING IN CORONATIJD?
NEE

Je mag naar school komen om het (deel)tentamen op een van
de locaties van de HAN te maken.

• Je studieloopbaanbegeleider is er (ook) voor jou in deze
bijzondere tijd.
Neem altijd contact op met je SLB’er als blijkt dat je niet
kunt deelnemen aan een (deel)tentamen op locatie.
Informeer hem of haar over je situatie.

Neem dan contact op met het Vraagpunt Studentzaken
E vraagpuntstudentzaken@han.nl
T (024) 353 05 00
of met je studieloopbaanbegeleider.
Op www.han.nl/coronavirus vind je actuele informatie en veelgestelde
vragen over het coronavirus die HAN-gerelateerd zijn.
Op de websites van het RIVM en de rijksoverheid vind je meer informatie en
veelgestelde vragen over het coronavirus in het algemeen.

• Bekijk samen wat in jouw geval de gevolgen zijn en wat
de beste oplossing is om een goed vervolg te geven aan
je studie.
Zijn dat de reguliere (herkansings)mogelijkheden?
Of moet er voor jou bijvoorbeeld een extra tentamengelegenheid komen of een (deel)tentamen in een andere 		
vorm?
Maak samen met je SLB’er een plan van aanpak hiervoor.

• Indien het nodig is dat er voor jou bijvoorbeeld een extra
tentamengelegenheid komt of een (deel)tentamen in
een andere vorm wordt afgenomen, dien dan met
ondersteuning van je SLB’er een verzoek in bij de
examencommissie. De examencommissie houdt bij de
beoordeling van je verzoek rekening met de bijzondere
tijd waarin we leven en de voor jou daaraan gerelateerde
omstandigheden.

