
PRAKTISCHE ZAKEN RONDOM DE AFNAME VAN SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE (KENNIS)TOETSEN  

IN DOMEIN GEZONDHEID : OPLEIDINGEN OEFENTHE RAPIE,  ERGOTHERAPIE,  FYSIOTHERAPIE EN VERPLEEGKUNDE  

 

Voor de opleiding Oefentherapie zijn dit in 2015-2016 de “BOKS kennistoetsen” uit de propedeuse en 

hoofdfase 1 en “2.4  BV kennistoets EBP”. 

 

Deze praktische zaken zijn opgesteld om er voor te zorgen dat je onder optimale omstandigheden een 

schriftelijke toets kan maken. 

PRAKTISCHE ZAKEN VOORAF 

• Vooraf is duidelijk aangegeven of inschrijven noodzakelijk is om aan de toets deel te nemen. 

• Indien het een toets betreft waarvoor je je vooraf voor moet inschrijven, word je alleen toegelaten 

als je ingeschreven staat. 

• Je bent op de hoogte van de hier omschreven praktische zaken rondom toetsen. Bij aanvang van 

de toets zullen deze nog een keer beknopt genoemd worden. 

• Als je studeert met een functiebeperking, zorg je er voor dat je op de hoogte bent van het protocol 

‘Studeren met een functiebeperking aan de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam’ 

( zie ::https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/beleidskader-functiebeperking.pdf). Bij het 

maken van een toets neem je een kopie van de mail van de examencommissie mee, waarin staat 

dat je recht hebt op een speciale regeling.Dit toon je bij binnenkomst aan de surveillant. Tijdens 

toetsafname leg je deze brief rechts voor op je tafel. 

 

PRAKTISCHE ZAKEN TIJDENS TOETSAFNAME 

• Bij aanvang van de toetsafname worden alle praktische zaken meegedeeld: 

o de naam van het tentamen 

o de begin- en eindtijd 

o geen communicatie (na waarschuwing uit elkaar) 

o bij vragen hand opsteken dan loopt de surveillant langs 

o geen wc-bezoek 

o mobieltjes, smart-watches en andere ICT-apparatuur staat uit en is opgeborgen 

o jassen voor of achter in het lokaal 

o petten af 

o alleen toegestane hulpmiddelen en witte collegekaart (rechtsboven) op tafel 

o geen rijen tijdens het inleveren van je toets! Gemaakte toetsen worden één voor één 

ingeleverd. Je mag dus niet met meer dan één student bij de tafel van de surveillant 

staan.  

o Ben je een student van buiten de HvA? Toon dan je collegekaart van je eigen 

hogeschool, samen met een geldig legitimatiebewijs (ID, paspoort, rijbewijs) (eveneens 

rechtsboven op de tafel). 

o Bij gebruik van bolletjesformulieren voor de antwoorden (bij mc-tentamens): geef aan 

welke versie (A of B) je gaat maken. Knoei niet op de bolletjesformulieren. Geen dikke 

strepen en geen dikke laag correctiestift (dit levert namelijk problemen bij het scannen 

op). Er zijn altijd reserveformulieren beschikbaar. 

• De toets is voorzien van een heldere instructie op het voorblad, lees deze goed. 

• Ben je te laat, dan wacht je op de gang. Twintig minuten na aanvang van de toets word je alsnog 

toegelaten. Daarna is het niet meer toegestaan om deel te nemen aan de toets. Als je alsnog 

toegelaten wordt, zorg dan dat je je medestudenten zo weinig mogelijk stoort bij het maken van 

hun toets. Zorg dat je je schrijfmateriaal al bij de hand hebt, zodat je direct je tas/jas voor/achterin 

het lokaal kunt neerleggen, een plaats kunt zoeken en aan het werk kunt gaan. 

• De eerste 30 minuten mag je het lokaal niet verlaten. 

• Twintig minuten voor afloop van de toets wordt de resterende tijd gemeld en wordt duidelijk 

gemaakt dat je de keus hebt om binnen vijf minuten de zaal te verlaten of te blijven zitten tot het 

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/beleidskader-functiebeperking.pdf


einde. Vijftien minuten voor afloop van de toets wordt de resterende tijd gemeld en wordt gezegd 

dat iedereen tot het einde moet blijven. Vijf minuten voor afloop van de toets wordt de resterende 

tijd nog eenmaal gemeld. 

 

• Als je klaar bent met het maken van het tentamen, lever je je spullen in bij de surveillant. Je laat 

je studentenkaart zien en je tekent voor het inleveren. Nogmaals: Je mag alleen één voor één je 

toets inleveren. 

• Na afloop van de toets, als de toetstijd verstreken is, blijft iedereen zitten en worden de toetsen 

op instructie van de surveillant opgehaald en teken je voor het inleveren. 

 

FRAUDE 

Als de surveillant signaleert dat je fraude pleegt of hier een poging toe doet, dan zal de surveillant een 

fraudeformulier (rode kaart) invullen. De surveillant gaat op dat moment niet met je in discussie, en jij niet 

met de surveillant. Je maakt je toets af en levert het gewoon volgens de procedure in. Wil je bezwaar 

maken tegen de fraudemelding, neem dan contact op met de examencommissie. 

 

TOETSLOCATIES 

Voor kennistoetsen maken we, naast onze eigen lokalen in het Nicolaes Tulphuis, ook gebruik van 

externe locaties: de IWO-zalen, het USC Science Park, het World Fashion Center en Borchland. 

Adressen en routebeschrijvingen vind je in de links hieronder. 

http://www.uva.nl/over-de-uva/de-uva-in-amsterdam/locaties/locaties.html 

http://www.borchland.nl/informatie/adres/ 
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