Toetsafnameprotocol online voor studenten 2020-2021
VÓÓR DE TOETS
•

Werkplek en internetverbinding
Zorg voor een goede werkplek met een stabiele internetverbinding. Meld je tijdig bij je
opleiding als je hier niet over beschikt.

•

Privacy-statement
In het privacy-statement online proctoring vind je informatie over de borging van je privacy
rondom online toetsing en proctoring.

•

Oefentoets
Maak ruim voor de toets de oefentoets om kennis te maken met de toetsapplicaties die
gebruikt worden bij de echte toets.

•

Collegekaart
Legitimeer je bij online toetsen met een collegekaart en niet met een legitimatiebewijs. Alleen
als je geen collegekaart hebt, mag je je legitimeren met een identiteitsbewijs. Het BSNnummer mag daarbij niet zichtbaar in beeld worden gebracht.

•

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.

•

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

•

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

•

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

•

IP-adres
Je IP-adres wordt gedurende de toets gemonitord, deze gegevens worden niet bewaard tenzij
er aanwijzingen zijn voor fraude.

•

Ondersteuning
Medewerkers van de HvA zijn vlak voor, tijdens en direct na de toets direct te bereiken via
een chat-applicatie.

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 van de toets krijgt.

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.

