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Regeling intekenen voor vakken en tentamens 
Vastgesteld door het College van Bestuur op 17 november 2020. 
 
De VU streeft maximale toegankelijkheid van het onderwijs voor haar studenten na. Om het 
onderwijs zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden, is het echter noodzakelijk van tevoren te 
weten hoeveel studenten aan vakken en tentamens zullen deelnemen. De VU verplicht 
studenten daarom in te tekenen voor vakken en tentamens. Studenten die tijdig hebben 
ingetekend, kunnen gegarandeerd deelnemen aan de vakken en tentamens van hun keuze. Om 
goed zicht te hebben op het aantal te verwachten studenten, vraagt de VU aan haar studenten 
tijdig af te melden voor vakken en/of tentamens waaraan zij niet deel zullen nemen. Op die 
manier komt een plaats vrij voor een medestudent, kunnen docenten hun onderwijs beter 
voorbereiden en kan het onderwijs efficiënter worden georganiseerd. 
Voor studenten die om welke reden dan ook niet aan de intekenverplichting hebben voldaan en 
die na de deadline willen intekenen, kan deelname niet worden gegarandeerd. De VU spant zich 
in om deze studenten waar mogelijk alsnog toegang te geven tot het vak van hun keuze. 
Toegang tot het vak is in deze situaties afhankelijk van de werkvorm van het vak en de 
beschikbare zaalcapaciteit. 
 

1. Termijnen voor intekenen en afmelden 
a) Intekenen voor vakken en tentamens kan tot vier weken voor aanvang van het vak. De 

specifieke termijnen waarbinnen kan worden ingetekend en afgemeld, worden 
gepubliceerd op VUnet en bij ieder vak in de Studiegids vermeld. Intekenen buiten deze 
termijnen is niet mogelijk. 

b) Voor vakken die starten in de eerste onderwijsperiode geldt dat intekenen mogelijk is tot 
en met de eerste week van de periode. 

c) Voor vakken die starten in de vierde onderwijsperiode geldt dat intekenen mogelijk is tot 
drie weken voor aanvang van het vak. 

d) Studenten tekenen in voor tentamens door in te tekenen voor het vak, in de bij het vak 
horende intekentermijn. 

e) Studenten die besluiten niet deel te nemen aan een vak of tentamen waarvoor zij 
hebben ingetekend, dienen zich daarvoor af te melden.  

 
2. Intekenen voor vakken 
a) De student tekent in voor ieder vak waaraan hij/zij van plan is deel te nemen en 

selecteert daarbij de werkvormen waaraan hij/zij wil deelnemen. 
b) Indien van toepassing kiest de student de gewenste groep binnen een werkvorm. In de 

Studiegids wordt vermeld in welke gevallen dit wel en niet mogelijk is. 
c) De faculteit kan bepalen dat aan een vak een maximumaantal studenten kan deelnemen. 

Indien van toepassing wordt dit in de Studiegids vermeld. 
d) De faculteit kan bepalen dat intekenen voor een vak niet mogelijk is. Indien van 

toepassing wordt in de Studiegids vermeld op welke wijze intekening plaats vindt. 
  

3. Intekenen voor (her-) tentamens 
a) Door in te tekenen voor een vak tekent de student tegelijkertijd in voor alle eerste (deel-) 

tentamengelegenheden behorend bij het vak. 
b) Studenten die alleen aan een tentamen willen deelnemen, dienen daarvoor in te tekenen 

tijdens de intekentermijn van het vak.  



  
 
 
 

 

Regeling intekenen voor vakken 
en tentamens 
Versie: 1.00 
Datum: 17-11-2020 

c) Studenten die voor een eerste gelegenheid een onvoldoende resultaat behalen, worden 
geautomatiseerd ingetekend voor het hertentamen in hetzelfde academische jaar; zij 
hoeven daarvoor niet zelf in te tekenen. 

d) Ingetekende studenten die niet deelnemen aan een tentamen ontvangen een no-show 
en worden niet geautomatiseerd ingetekend voor het hertentamen. Deze studenten 
moeten zelf intekenen voor het hertentamen. Intekening voor het hertentamen kan in 
dit geval tot één week voor het hertentamen. 

e) Studenten die zich afmelden voor de eerste gelegenheid van een tentamen, worden niet 
automatisch ingetekend voor het hertentamen. Deze studenten moeten zelf intekenen 
voor het hertentamen. Intekening voor het hertentamen kan in dit geval tot één week 
voor het hertentamen. 

f) Om deel te mogen nemen aan een tentamen, dient de student daarvoor ingetekend te 
staan.  

 
4. Afmelden voor vakken en tentamens 
a) De student die besluit niet deel te nemen aan een vak, meldt zich uiterlijk in de eerste 

week van de onderwijsperiode af. 
b) De student die besluit niet deel te nemen aan een tentamen, meldt zich uiterlijk één 

week voor de tentamendatum af.  
c) Ingetekende studenten die niet deelnemen aan een vak of tentamen en zich niet tijdig 

afmelden, ontvangen een no-show. 
 

5. Intekenen na de deadline 
a) Intekenen na de deadline is niet toegestaan. Studenten die om welke reden dan ook 

willen intekenen nadat de intekendeadline voor een vak is verstreken, kunnen een 
verzoek tot naplaatsing indienen. Naplaatsing geschiedt op basis van wie het eerst komt, 
die het eerst maalt, voor zover de onderwijsvorm van het vak naplaatsing toestaat en 
voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. 

b) Het indienen van een verzoek tot naplaatsing is mogelijk tot de dag voor de start van het 
vak. 

c) Studenten die een verzoek tot naplaatsing voor een vak indienen, kunnen geen groep 
kiezen. 

d) De faculteit kan bepalen dat voor een vak geldt dat naplaatsing niet mogelijk is. Indien 
van toepassing wordt dit in de Studiegids vermeld. 

e) Naplaatsing start een week voor aanvang van het vak, afronding uiterlijk op de maandag 
in de tweede week van de onderwijsperiode. 

f) Naplaatsing voor vakken in de eerste onderwijsperiode is niet mogelijk, omdat het 
intekenen voor deze vakken tot en met de eerste week van de onderwijsperiode is 
toegestaan. 

 
Disclaimers: 
1) VUnet is momenteel vervangen door VUweb. 
2) De informatie die vermeld dient te staan in de Studiegids wordt naar verwachting 

gerealiseerd in collegejaar 2021-2022. 
3) Een verzoek tot naplaatsen zoals vermeld in artikel 5 wordt naar verwachting 

gerealiseerd in collegejaar 2021-2022. 
 

 


