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HvA Student: Stapsgewijze inloginstructies voor
TestVision en Proctorio
Stap 1: Log in

1. Zorg ervoor dat jouw computer voldoet aan de minimale systeemvereisten. Zie hiervoor
https://proctorio.zendesk.com/hc/en-us/articles/202259930
2. Zorg ervoor dat je Google Chrome als webbrowser gebruikt
3. Ga naar: https://hva.testvision.nl/online/fe/login_tva.htm
4. Log in via de SURFconext-knop
5. Voer je HvA-gegevens in op het volgende scherm dat verschijnt
6. Als je voor het eerst aanmeldt bij SURFconext, wordt er gevraagd om de inloggegevens te
delen met TestVision. Zorg dat je dit accepteert zodat de koppeling tot stand komt.

Stap 2: Start het examen.

1. Druk op de knop “Toets maken”. Je ziet de examenpagina met de lijst met examens die zijn
toegewezen

2. Selecteer de toets die je wil maken door op de knop “Afspelen” te klikken achter de
betreffende toets
3. Als je voor aanvang van het tentamen de toets start, krijg je een melding. Wacht op de
starttijd van het examen en klik nogmaals op de knop. De toets kan alleen gestart worden
binnen het daarvoor gestelde tijdslot.
4. Proctorio zal nu de voorcontrole opstarten

Stap 3: Proctorio-voorcontroles uitvoeren
1. Volg de proctoring-instructies:

2. Als de Proctorio Chrome-extensie nog niet is geïnstalleerd, moet je deze installeren. Je kunt
de extensie vinden op: https://getproctorio.com . Houd er rekening mee dat dit alleen
mogelijk is als je Google Chrome als webbrowser gebruikt.
3. Lees de pagina ‘Before you begin' zorgvuldig door.
4. Voer de systeemdiagnosetest uit. Zorg ervoor dat je Google Chrome toestaat de webcam en
microfoon te gebruiken. Let op: dit kan even duren.
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5. Als de systeemdiagnosetest een probleem tegen komt, verschijnen er instructies. Volg deze
instructies en klik op "Opnieuw testen"
6. Klik op het scherm dat je gaat gebruiken en klik op “Delen”. Als je meerdere schermen hebt
aangesloten, schakel dan alle schermen behalve het hoofdscherm uit.
7. Wanneer je de systeemcontroles succesvol hebt doorlopen, wordt je teruggestuurd naar
TestVision. Klik op "Volgende" als je klaar bent.
8. Het systeem vraagt om een foto van jou en je HvA-studentenkaart. Laat echt alleen je
officiële ID-kaart zien als je daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gekregen van de
faculteit.
Let op: Scherm altijd eerst je ID (BSN) nummer en handtekening af voordat het systeem een
foto maakt. Volg de instructies.
9. Er wordt gevraagd de webcam te testen om te controleren of deze correct werkt.
10. Ten slotte word je gevraagd om in te stemmen met de voorwaarden van Proctorio.
Let op: deze verklaring wordt vervangen door de Privacyverklaring die de HvA met
Proctorio is overeengekomen. Daarna kun je aan het examen beginnen.

Belangrijk

Log na het examen niet uit voordat je in TestVision rechtsonder in het scherm op 'Klaar' hebt geklikt
en je het inzenden van de antwoorden hebt bevestigd.
•

Je kunt je afmelden en de browser sluiten

•

Proctoring stopt zodra je de browser sluit

Ondersteuning voor of tijdens het examen

Zorg ervoor dat je, voordat het examen begint en tijdens het examen, de exameninstructies leest
die aan jou zijn verstrekt. In deze instructies vind je informatie over hoe je contact kan opnemen
met het ondersteuningsteam.
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Aandachtspunten bij proctoring (do's and don'ts)
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Kijk tijdens het examen niet rond in de kamer of ergens anders dan op het computerscherm
Sluit het examenvenster in uw browser niet voordat u het examen heeft ingeleverd
Sta niet op en beweeg niet tijdens het examen en verlaat niet het zicht van de camera
Er mag niemand anders in de kamer of om je heen zijn terwijl je je examen aflegt
Proctorio online examens kunnen worden afgelegd op desktopcomputers, laptops of
Chromebooks met een Windows-, Mac- of Chrome-besturingssysteem. U mag geen tablets
of iPads, Kindles of andere mobiele apparaten zoals een smartphone gebruiken.
Je kunt het beste een online tentamen onder toezicht afleggen op een rustige plek met
niemand anders in de buurt. Hier zijn enkele tips voor een goede testomgeving:
o Geen enkele andere persoon mag de kamer betreden terwijl u het examen aflegt
o De verlichting in de kamer moet helder genoeg zijn om als "daglicht" -kwaliteit te
worden beschouwd. Bovenverlichting heeft de voorkeur
o Je moet aan een opgeruimd bureau of tafel zitten
o Het bureau of de muren om je heen mogen niet beschreven zijn
o De kamer moet zo stil mogelijk zijn. Geluiden zoals muziek of televisie zijn niet
toegestaan
o U mag om welke reden dan ook de ruimte tijdens het examen niet verlaten, tenzij
dat in de instructie voor het examen uitdrukkelijk is toegestaan.
o U mag op geen enkele manier met een andere persoon communiceren of om welke
reden dan ook een telefoon gebruiken. U mag ook geen hoofdtelefoons, oordopjes
of andere soorten luisterapparatuur gebruiken.
Om een proctored examen af te leggen is een sterke en stabiele verbinding met internet,
een webcam en audiomogelijkheden nodig. Zorg er ook voor dat uw computer de batterij
volledig heeft opgeladen voordat u aan een online examen begint.
Alle extra monitoren moeten worden losgekoppeld van de computer en weggedraaid of
afgedekt tijdens het examen.
Er mogen geen andere programma’s of vensters open staan dan voor de toets benodigd. Je
moet deze sluiten voordat je aan het examen begint en mag deze tijdens de toets niet
gebruiken. Dat geldt ook voor programma's zoals Excel, Word of PowerPoint (tenzij
rechtstreeks gespecificeerd door de examinator), communicatieprogramma's zoals Skype
en elke andere website dan het examen (tenzij rechtstreeks aangegeven door de
examinator).
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