Bijlage bij 3.5 Aanwijzingen voor de toetszitting, voor het afnemen van toetsen met proctoringsoftware,
voor de duur van de coronamaatregelen
Relatie met 3.5 Aanwijzingen voor de toetszitting
De Aanwijzingen voor de toetszitting, zoals opgenomen in 3.5 van de Onderwijsgids zijn in juni 2020 vastgesteld.
In oktober 2020 heeft het College van Bestuur besloten tot de tijdelijke inzet van toetsen met proctoringsoftware,
als een andere vorm van toetsing niet mogelijk is, bij high stake toetsen en/of toetsen met grote
studentenaantallen. Dit besluit geldt voor de duur van de coronamaatregelen.
Naar aanleiding van dit besluit zijn de Aanwijzingen voor de toetszitting, versie juni 2020, tekstueel aangepast. De
Aanwijzingen voor de toetszitting zijn daarbij van toepassing verklaard voor toetsen die worden afgenomen met
proctoringsoftware, met uitzondering van een aantal bepalingen. Deze bijlage beschrijft de afwijkende
bepalingen.
3.5 Aanwijzingen voor de toetszitting zijn van toepassing
De Aanwijzingen voor de toetszitting, zoals deze in juni 2020 zijn vastgesteld en tekstueel zijn aangepast in
november 2020, zijn van toepassing op de toetsen die worden afgenomen met proctoringsoftware.
Voor zover er nadere bepalingen gelden, in verband met de wijze van toetsing, zijn deze bepalingen in deze
bijlage opgenomen.
Toetsen met proctoringsoftware
Het betreft hier toetsen die online worden afgenomen, met een toetsprogramma waarbij surveillance achteraf
plaatsvindt met proctoringsoftware volgens het ‘Record & Review’ principe. Proctoringsoftware vervangt de functie
van een live surveillant. Bij toetsen met proctoringsoftware worden tijdens het tentamen video en audio
opgenomen en worden verdachte handelingen, bewegingen en acties geregistreerd. Vervolgens wordt achteraf
door een surveillant gecontroleerd of de toets rechtmatig is afgelegd.
Aanmelden voor toetsen
De bepalingen voor aanmelden voor toetsen in onderdeel A2 zijn van toepassing.
Daarnaast geldt:
Bij de start van de toets is tijd gereserveerd voor het aanmelden bij de proctoringsoftware en de identificatie van
de student. De tijd die hiervoor nodig is gaat niet af van de beschikbare tijd voor de toets.
Legitimeren
De bepalingen voor legitimeren voor toetsen in onderdeel A2 zijn van toepassing.
Daarnaast geldt de volgende procedure als de identificatie met de proctoringsoftware onvoldoende duidelijkheid
biedt:
De surveillant noteert op het protocol dat de identificatie onvoldoende duidelijkheid biedt;
De examencommissie ontvangt het protocol van de surveillant;
Wanneer er sprake is van een onduidelijke legitimatie, stelt de examencommissie de student in de
gelegenheid om zich, binnen drie dagen, door middel van een Teamsmeeting, te legitimeren;
Wanneer de student zich tijdig op een geldige wijze legitimeert, wordt het tentamen beoordeeld;
Wanneer de student zich niet tijdig of niet op een geldige wijze legitimeert, wordt het tentamen niet
beoordeeld, en verspeelt de student een kans.
Niet toegestaan tijdens de toetszitting
De bepalingen in onderdeel A2 zijn van toepassing.
In aanvulling op onderdeel A2 geldt het volgende:
De student blijft in beeld en is te horen tijdens de hele toets. Daarbij zorgt student ervoor dat oren, ogen en mond
tijdens de toets onbedekt in beeld zijn. Wanneer dit niet mogelijk is én er is een vermoeden van fraude, dan wordt
student om uitleg gevraagd.
Onregelmatigheden of (het vermoeden van) fraude
De bepalingen in onderdeel A2 zijn van toepassing met dien verstande dat het vermoeden van fraude na afloop
van de toets en naar aanleiding van gesignaleerde afwijkingen door het programma wordt onderzocht.

