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Uitleen 
 
1.1. Voorwaarden voor uitleen 

Het lenen van testmateriaal is mogelijk voor: 

• Studenten die ingeschreven staan bij de opleiding Psychologie, Sociologie of Pedagogische 

Wetenschappen van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de 

Rijksuniversiteit Groningen 

Studenten mogen in het kader van een studieopdracht of onder supervisie van een docent of 

hoogleraar materiaal lenen. 

•  Medewerkers van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de 

Rijksuniversiteit Groningen 

Medewerkers kunnen in het kader van onderwijs of onderzoek van GMW materiaal lenen. 

Medewerkers buiten de faculteit GMW hebben autorisatie nodig van een medewerker binnen de 

faculteit GMW. 

 

1.2. Het materiaal 

In principe zijn alle bij de Testotheek aanwezige gedrukte tests uitleenbaar. 

Testformulieren (vragenlijsten, scoreformulieren etc.) die deel uitmaken van een test behoren na uitleen 

oningevuld met de andere testonderdelen ingeleverd te worden. 

Wanneer een test afgenomen wordt dienen daarvoor testformulieren via de balie van de Testotheek 

aangevraagd te worden. 

 

1.3. Lenen 

Voor het lenen van testmateriaal gelden de volgende voorwaarden: 

•  De lener moet tot de doelgroep in 1.1 behoren 

•  Het materiaal dient op tijd, compleet en in goede staat ingeleverd te worden. Testformulieren 

maken onderdeel van de test uit en moeten derhalve met de test oningevuld ingeleverd worden 

•  Testmateriaal mag niet aan derden doorgeleend worden 

•  Testmateriaal mag niet gekopieerd worden 

Voor de afname van een test kunt u bij de balie van de testotheek testformulieren aanvragen (of 

via de uitgever aanschaffen). 

 

Het is niet mogelijk tests bij andere testotheken in Nederland op te vragen, uitgezonderd de testotheek 

Psychologie van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. 
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1.4. Uitleentermijn 

De uitleentermijn is twee weken. Daarna kan de termijn telkens met twee weken verlengd worden, mits het 

materiaal niet door iemand anders is gereserveerd. 

Voor onderwijs binnen GMW geldt een maximale uitleentermijn van één semesterblok; reserveringen voor 

onderwijs krijgen voorrang boven reguliere uitleningen en aanvragen.  

 

1.5. Schade- en verlies materiaal 

Vervangingskosten voor het ontbreken van onderdelen, beschadiging of verlies van het materiaal worden 

verhaald op de gebruiker. Houdt u er rekening mee dat de kosten bij veel testmateriaal hoog kunnen 

uitvallen. 

 

 

Inzage 
 
Inzage van testmateriaal is uitsluitend mogelijk via de procedure van aanvragen en lenen voor de in 1.1 

genoemde doelgroep. 

 


