
TOETSAFNAMEPROTOCOL ONLINE OP AFSTAND VOOR STUDENTEN 2022-2023  

VÓÓR DE TOETS  

→ Zorg dat je ingeschreven bent voor het tentamen 
Studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste toetsgelegenheden behorend bij het 
onderwijs dat voor het eerst gevolgd wordt. 
 
Per (studie)jaar heeft een student twee kansen om een tentamen te halen. Voor herkansingen (en 
wanneer een onderwijseenheid in een later studiejaar herkanst moet worden) dient de student 
zichzelf in te schijven. In deze gevallen dienen studenten zich binnen de inschrijftermijn in te 
schrijven via www.sis.hva.nl. De inschrijfperiode kan per herkansing verschillen en is terug te vinden 
op www.rooster.hva.nl.  
 
Externe (niet-HvA) minorstudenten die geen toegang hebben tot het inschrijfsysteem moeten dit 
voor de sluiting van de inschrijftermijn melden bij de contactpersoon van de Minoren die overleg 
heeft met de tentamencoördinator.  
 
Bij problemen met inschrijven en uitschrijven voor tentamens kunnen de studenten voor de sluiting 
van de inschrijftermijn contact opnemen met het Servicepunt op de leslocatie of online via 
www.hva.nl/digitaalservicepunt.  
 
Bij betalingsachterstand en daardoor een geblokkeerd HvA-account kunnen géén tentamens worden 
gemaakt 
 

→ Werkplek en internetverbinding  
Zorg voor een goede werkplek met een stabiele internetverbinding. Meld je tijdig bij je opleiding als 

je hier niet over beschikt. Zorg dat je jouw HvA-inloggegevens kent, bestaande uit jouw HvA-ID en 

wachtwoord. 

  → Privacy-statement  
In het privacy-statement online proctoring vind je informatie over de borging van jouw privacy 

rondom online toetsing met proctoring. Raadpleeg hiervoor de link: ONLINE TENTAMENS OP 

AFSTAND (PROCTORIO). 

  → Oefentoets 
Maak ruim op tijd de oefentoets om kennis te maken met Proctorio en de toetsapplicatie TestVision 

die gebruikt worden bij de echte toets.  

→ Collegekaart  
Legitimeer je bij online toetsen met een collegekaart en NIET met een legitimatiebewijs. HvA 
collegekaart en alles wat je erover moet weten. - HvA. 
 

→ Laatkomen  
Ongeacht de resterende tijd in TestVision zal de afname worden beëindigd op het moment dat de 

toetstijd minus 20 minuten is afgelopen. Let wel, je hebt geen recht meer op de volledige toetstijd 

en de afname zal worden beëindigd op het moment dat de toetstijd is afgelopen ongeacht de 

resterende tijd die wordt aangegeven op je beeldscherm. 

→ Inloggen in TestVision 
Log in TestVision in, één uur voorafgaand aan de toets is de toets zichtbaar. Let op! Zie je de toets 
niet staan neem dan direct contact op met een medewerker van de Toetsorganisatie via Exam 
support (hva.nl) (LiveChat).  

http://www.rooster.hva.nl/
http://www.hva.nl/digitaalservicepunt
https://student.hva.nl/az-lemmas/algemeen/faculteiten/fbe/online-toetsen/online-tentamens-op-afstand-proctorio.html?origin=OxdN97DYRkyD4sEI5NibZw
https://student.hva.nl/az-lemmas/algemeen/faculteiten/fbe/online-toetsen/online-tentamens-op-afstand-proctorio.html?origin=OxdN97DYRkyD4sEI5NibZw
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/facility-services/collegekaart/collegekaart.html
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/facility-services/collegekaart/collegekaart.html
https://examsupport.hva.nl/
https://examsupport.hva.nl/


→ Toetstijdverlenging 
Studenten die in aanmerking komen voor toetstijdverlenging (TTV) door dyslexie of een andere 
reden, dienen de tentamentijdverlenging voor de deadline aan te vragen via het digitale 
Servicepunt. De deadlines voor het aanvragen staan vermeld onder ‘Toetstijdverlenging’ in de AZ-
lijst op het HvA-web (Toetstijdverlenging). 
 

 → Verklaring  
Door deel te nemen aan de toets verklaar je dat je de toets zelf én zelfstandig maakt. Dit houdt in 
dat je op geen enkele manier mag samenwerken met anderen aan de toets. Een vermoeden van 
fraude en/of plagiaat wordt gemeld aan de Examencommissie.  
 
TIJDENS DE TOETS  

 
→ Mobiele telefoon  

Je mobiele telefoon staat uit en is opgeborgen.  
 

→ (Smartwatch) horloge en oortjes 
Het dragen van een smartwatch horloge en oortjes is niet toegestaan. 
 

 → Toiletbezoek  
Toiletbezoek is niet toegestaan.  
 

→ Fraude  
Bij elke vorm van fraude die wordt gedetecteerd wordt een melding gedaan bij de 
Examencommissie.  
 

→ IP-adres  
Je IP-adres wordt gedurende de toets gemonitord, deze gegevens worden niet bewaard, tenzij er 
aanwijzingen zijn voor fraude dan wordt student bijhorend bij het IP-adres genoteerd en 
doorgegeven aan de Examencommissie.  
 

→ Ondersteuning  
Medewerkers van de HvA zijn vlak voor, tijdens en direct na de toets direct te bereiken via een 
chatapplicatie Exam support (hva.nl) (LiveChat). Raadpleeg altijd LiveChat voor hulp tijdens de toets, 
indien je je niet hebt gemeld de eerste 20 minuten in LiveChat wordt dit gezien als te laatkomen en 
hierdoor kun je niet meer deelnemen aan de toets.   
 
 → Opslaan bestand bij een uploadtoets 
Sla het bestand meteen bij de start op en wijzig de naam zoals vermeld staat in de instructie van de 
toets. Let op, sla het bestand ook tijdens de toets regelmatig op.  
 

→ Inhoudelijke vragen 
Als je inhoudelijke vragen hebt over het tentamen meld dit dan ook in LiveChat.  
 

→ Voordat de tijd om is  
In TestVision loopt een timer af die gelijk staat aan de toetstijd of iets langer indien het gaat om een 
uploadtoets. Upload tijdig het bestand in TestVision, dit dien je te doen voordat de tijd afloopt. De 
resterende tijd wordt ook omgeroepen in de zaal om jou hierop te attenderen voor het einde van de 
toets. Zorg ervoor dat je het bestand altijd opslaat en upload voordat de tijd in TestVision afloopt.   
 
 

https://student.hva.nl/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbe/toetstijdverlenging/toetstijdverlenging.html?origin=OxdN97DYRkyD4sEI5NibZw
https://examsupport.hva.nl/


NÁ DE TOETS  
 

→ Inleveren 
 Als je klaar bent, kun je de toets inleveren. Volg hiervoor de instructies op die je voorafgaand aan en 
bij aanvang toets krijgt. 


