
 
 

Toetsafnameprotocol op locatie voor studenten 2020-2021 
 
Vóór de toets 
 

• Controleer je rooster voor de juiste locatie en kom op tijd  
Meld je je op de verkeerde toetslocatie? Dan word je geweigerd. 
Laatkomers mogen na 20 minuten tegelijk het lokaal betreden, daarna niet meer.  

 
• Jas over de stoel en tas onder de tafel 

Hang je jas over je stoel en leg je gesloten tas onder de tafel en niet in het gangpad, 
waar ze de doorgang kunnen belemmeren. 

 
• Leg je fysieke en geldige legitimatiebewijs op de hoek van de tafel 

Je kunt je alleen legitimeren met een geldig en fysiek paspoort, ID, rijbewijs of 
Nederlands vreemdelingendocument. 

 
Tijdens de toets 
 

• Je mobiele telefoon staat uit en is opgeborgen 
 

• Horloge en oortjes 
Het dragen van een horloge of oortjes is niet toegestaan.  

 
• Niet praten 

Als de toets uitgedeeld wordt, is praten niet meer toegestaan. Praat je toch, dan volgt 
een melding van een vermoeden van fraude bij de examencommissie. 

 
• Noteer je naam 

Schrijf je naam, klas, vak, docent en studentnummer op het toetsvel/antwoordformulier. 
Bij meerkeuzetoetsen noteer je ook de versie (A/B) op het antwoordformulier. 
 

• Toiletbezoek 
Toiletbezoek is niet toegestaan, tenzij je daar toestemming voor hebt gekregen van de 
examencommissie 

 
• Het eerste half uur mag je de zaal niet verlaten 

 
• Gebruik voor je antwoorden het toetsvel/antwoordformulier 

Schrijf de antwoorden op het toetsvel/antwoordformulier en niet op het kladpapier. Extra 
toetsvellen/antwoordformulieren of kladpapier kun je indien toegestaan aan de 
surveillant vragen; steek hiervoor even je hand omhoog. Schrijf op alle 
toetsvellen/antwoordformulieren of kladpapier je naam, klas, vak, docent en 
studentnummer.  

 
• Controle hulpmiddelen 

Docentsurveillanten controleren tijdens de toets de toegestane hulpmiddelen, zoals 
bijvoorbeeld een wettenbundel. 
 

• Sanctionering bij fraude, ongeoorloofd gedrag en schending van de 
legitimatieplicht  
Bij vermoeden van spieken, overleggen of ander ongeoorloofd gedrag (bijvoorbeeld het 
niet opvolgen van een instructie van een (docent)surveillant of medewerker van de 



 
HvA, het dragen van een horloge tijdens het tentamen, het op tafel hebben of aan 
hebben staan van een mobiele telefoon tijdens een tentamen) kan de surveillant je een 
éénmalige waarschuwing geven.  
Bij constateren van spieken, overleggen of ander ongeoorloofd gedrag zet de 
surveillant een rood kruis op je toets en meldt dat je toets aan de examencommissie 
wordt voorgelegd. De surveillant neemt na deze melding alles in beslag dat 
redelijkerwijs kan dienen als bewijs van onregelmatigheid en fraude. Je mag de toets 
afmaken, tenzij er hierdoor ordeverstoring ontstaat.  
 
Als je je niet kunt legitimeren volgens de voorgeschreven wijze, zet de surveillant een 
rood kruis op je toets en meldt dat je toets aan de examencommissie wordt voorgelegd. 
 

• Voordat de tijd om is 
30 en 5 minuten voor het einde van de toets waarschuwen we je dat de tijd bijna om is. 
Tot 5 minuten voor tijd kun je zelf naar voren lopen. Vanaf 5 minuten voor het einde 
mag je niet meer naar voren lopen, alleen als de surveillant dit zegt. Vanaf de 
mededeling ‘einde toets’ mag er niet meer worden geschreven. Doe je dit wel, dan zet 
de surveillant een rood kruis op je toets en meldt dat je toets aan de examencommissie 
wordt voorgelegd. 
 

Na de toets 
 

• Inleveren 
Als je klaar bent, kun je de toets inleveren. Volg hiervoor de instructies van de 
surveillant op. Vergeet niet de versie (A/B) op het antwoordformulier te noteren. 
 

• Legitimeer je  
Zet je handtekening achter je naam op de klassenlijst en legitimeer je opnieuw, als 
bewijs dat je de toets hebt ingeleverd. Als er een lange rij ontstaat, kan de surveillant 
omroepen dat je even moet blijven zitten. Steek je hand op als je wilt inleveren en 
wacht op de instructie van de surveillant.  
 

 
 
Volgens artikel 4.2 van de Onderwijs- en Examenregeling 2020-2021 gelden tijdens de 
toetsen de regels uit dit toetsafnameprotocol. Overtreden van deze regels kan worden 
gezien als fraude en wordt altijd gemeld bij de betreffende examencommissie. 
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