
Code of Honour:  
 
Ik ben bekend met de OER-ALO 2019-2020. Daarnaast zal ik me aan de onderstaande spelregels houden. 
Ik besef terdege dat als ik frauduleuze -, en/of plagiaathandelingen pleeg, ik mezelf uitsluit van dit 
tentamen. De gevolgen kunnen verder zijn dat ik door de Examencommissie wordt uitgesloten voor 
minimaal een blok aan alle vormen van toetsen. Tevens neem ik met frauduleus handelen het risico dat 
het tentamen ongeldig wordt verklaard voor alle deelnemers. 
 
De spelregels tijdens het tentamen zijn als volgt: 

• Telefoons staan UIT gedurende het hele tentamen;  

• De examinator meldt in een Virtual Classroom wanneer de laatste student klaar is, dat is tevens het 
moment dat de telefoons weer aan mogen.  

• Er worden telefoonbommen gebruikt om regelmatig te checken of je telefoon uit staat (als telefoon 
aan staat, dan wordt je tentamen ongeldig verklaard, tenzij sprake van het volgende ) 

• Je telefoon ligt naast je; je kan opdrachten krijgen om met behulp van videobeelden de examinator 
een whatsapp videobericht te sturen waarin je het volgende aantoont: de tentamenruimte (waar je 
alleen aanwezig bent, in een afgesloten ruimte), je collegekaart inclusief foto, je gezicht, je scherm 
waarop je werkt. Alleen in dat geval omstandigheid mag je je telefoon aanzetten. 

• Je mag alleen de volgende programma`s open hebben staan: het tentamen, Brightspace (inclusief 
pdf- en word-documenten), en de Virtual Classroom-ondersteuning. 

• Het gebruik van andere programma’s kan er toe leiden dat het tentamen ongeldig wordt verklaard. 

• Virtual Classroom "Tentamenondersteuning" is beschikbaar voor a) ik kan niet inloggen, b) ik zie 
geen toets staan en c) ik heb per ongeluk mijn browser afgesloten. Als er sprake is van één van deze  
items dan dien je in de chat ook je HvA-ID te vermelden. 
 

LET OP! HET IS BIJ GEEN TENTAMEN VAN DE ALO MEER TOEGESTAAN OM BINNEN HETZELFDE NETWERK 
ALS EEN ANDERE TENTAMENKANDIDAAT JE TENTAMEN TE MAKEN. ALS HET IP-ADRES GELIJK IS AAN 
DAT VAN EEN ANDERE KANDIDAAT WORDT DIT AANGEMERKT ALS EEN ERNSTIG VERMOEDEN VAN 
FRAUDE. 
 


