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Algemeen 
 

1. Kunnen studenten vanuit huis een toets in Testvision maken? 
 
Antwoord: Ja, studenten kunnen hun toets thuis in Testvision maken. Hier zijn echter wel 
andere instellingen van de toets voor nodig. (Zie punt ‘4. Hoe zorg ik ervoor dat de toets 
zichtbaar wordt voor student thuis?’).  
Let er op, studenten maken de toets in een browser, dat betekent dat ze vrije toegang 
hebben tot internet. Je toets zal dus aangepast moeten zijn op deze situatie. 
 

2. Wat heeft een student nodig om thuis mijn Testvision toets te kunnen 
maken? 
 
Antwoord: Student heeft een internetverbinding nodig en een browser die up-to-date is. De 
volgende browsers worden aangeraden: Edge, Chrome en Firefox.  
De toets kan ook op een tablet worden gemaakt. Bij oudere browsers bestaat het risico dat 
niet alle functionaliteiten werken naar behoren. 
 
Om de toets te kunnen openen voert student deze link in: 
http://hu.testvision.nl/online/kandidaten  
 
Student heeft zijn HU-emailadres nodig als inlognaam en zijn eigen wachtwoord. Mocht 
student dit wachtwoord niet meer weten dan kan dat gewijzigd worden via de knop 
‘wachtwoord vergeten’ op de pagina https://inloggen.hu.nl/smsstartpage/  
 
 
 

  

http://hu.testvision.nl/online/kandidaten
https://inloggen.hu.nl/smsstartpage/
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Instellingen Afname voor thuistoetsing 
 
 

3. Kan ik zelf de datum wijzigen van mijn toets in Testvision? 
 
Antwoord: Ja, via de knop ‘Afnames’ in het startmenu van Testvision. Zoek de afname op van 
de betreffende toets, dit kan via de mappenstructuur in de linkerkolom, of door alle afnames 
in de rechterkolom tegelijk zichtbaar te maken. Dat doe je door op Top te klikken, gevolgd 
door de drie strepen naast het tandwieltje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer je de juiste afname gevonden hebt open je deze door te dubbelklikken op de naam. 
Je ziet nu de instellingen van de afname. Hier kun je zelf de datum en tijd wijzigen.  

 
Klik bij ‘Afnameperiode’ op de kalender naast de datum en tijd. Wanneer je de starttijd 
wijzigt zal de eindtijd ook wijzigen, echter neemt deze alleen de maximale toetsduur over. 
Dat is de netto toetsduur waar studenten zonder extra tijd recht op hebben. Zorg er dus voor 
dat de eindtijd ruim genoeg is zodat studenten met extra tijd de toets ook kunnen maken. 
Reken 1,5x de netto toetstijd om hier zeker van te zijn. Mochten er studenten zijn met de 
voorziening 50% extra toetstijd, dan moet er een speciale afname voor klaargezet worden, 
waar die student aan gekoppeld wordt en ontkoppeld wordt bij de originele afname*.  
 
*Voor vragen hierover, mail naar toetsorganisatie@hu.nl of helpdesk@hu.nl.  
 

  

mailto:toetsorganisatie@hu.nl
mailto:helpdesk@hu.nl
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4. Hoe zorg ik ervoor dat de toets zichtbaar wordt voor student thuis? 
 
Antwoord: Zorg ervoor dat in de afname zoals boven beschreven het vinkje ‘IP-controle 
afname’ uit staat. Deze vindt je onder het tabblad ‘Controle’.  

 
Zorg er ook voor dat je toets aan staat en dat de juiste studenten gekoppeld zijn. Wanneer 
de studenten gekoppeld zijn, de toets aan staat en het vinkje ‘IP-controle afname’ uit staat 
zou student de toets moeten zien in zijn/haar Testvision-scherm. 
 

5. Ik heb mijn toetsvragen aangepast voor thuisafname, en nu? 
 
Antwoord: Als je de toets aanpast nadat hij aan een afname was gekoppeld dan krijgen de 

studenten de toets niet te zien. Je moet dan eerst de toets opnieuw publiceren, daarna wordt 

hij voor de gekoppelde studenten op het juiste moment zichtbaar. 
 

6. Ik wil zelf een afname klaarzetten, kan ik dat en hoe doe ik dat? 
 
Antwoord: Ja dat kan. In het scherm ‘Afnames’ kun je rechts onder op de knop ‘Nieuw’ 
klikken. Er verschijnt een nieuwe afname. Hier kun je je toets koppelen en alles naar wens 
instellen. Let erop dat wanneer je zelf een afname klaarzet, er geen studenten gekoppeld 
zullen zijn*. 
*Vraag aan de Testvision superuser(s) in je team hoe je studenten in bulk of per persoon kunt 
koppelen mocht je daar niet mee bekend zijn. 
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6.1 Koppelen toets 
 
Bij ‘Toetsnaam’ koppel je je toets. Klik op de drie puntjes naast het veld en kies je 
betreffende toets. Kies bij ‘Bewaartemplate’ voor summatief (als het een toets voor een 
cijfer betreft). Vul bij ‘Naam bij afname’ in welke naam je de toets wilt geven. 
 
6.2 Font en dyslexie 

 
Studenten zien standaard het font van Testvision, wanneer je een dyslexie variant wilt waar 
student voor kan kiezen, druk dan op het kleine zwarte driehoekje naast ‘Skin’. Er ontvouwen 
twee extra opties, waar je ook hoog-contrast kunt aanvinken. Let erop dat ‘Standaard-skin’ 
de eerste van de drie is, dat is het primaire font. 
 
6.3 Tijd en datum 

 
Naast ‘Maximale toetsduur’ verschijnt (na het koppelen van je toets) de netto tijd die de 
toets duurt voor studenten zonder extra tijd, dit heb je zelf aangegeven bij het maken van de 
toets. Verlengingsfactor laat je ongewijzigd. Vul de afnameperiode in zoals aangegeven in 
punt 3: Kan ik zelf de datum wijzigen van de toets in Testvision?. 

 
6.4 Veiligheid 
 
Onder het tabblad ‘Controle’ stel je eventueel een wachtwoord in. Let erop dat ‘IP-controle 
afname’ uit staat.* 
*(Besproken in punt ‘4. Hoe zorg ik ervoor dat de toets zichtbaar wordt voor student 
thuis?’).  
 
Tip: Wanneer je het vinkje ‘Exclusief tonen’ aan vinkt (te vinden onder ‘Afnameperiode’) zien 
studenten alleen deze toets klaar staan. Zo voorkom je dat studenten per abuis een 
oefentoets maken. 
 
Voor meer informatie over veiligheid, zie punt ‘7. Hoe zorg ik voor surveillance, of 
verminder ik de kans op fraude?’. 

 
Vergeet niet je wijzigingen op te slaan, rechts onderin de afnamepagina. 

 

7. Hoe zorg ik voor surveillance, of verminder ik de kans op fraude? 
 
Antwoord: TestVision kan gebruikt worden met online proctoring. Hierdoor kan een examen 
worden gemonitord middels combinaties van screen capture; de camera van laptop; camera 
laptop in combinatie met de camera van een telefoon om de gehele ruimte af te dekken; 
middels een surveillant die op afstand meekijkt via de camera; en logging. Later kan 
bijvoorbeeld steekproefsgewijs worden teruggekeken. 
 

!Hier moet echter nog over beslist worden of dit toegestaan en veilig is! 
 
Er wordt momenteel gekeken naar diverse opties in hoeverre online surveillance mogelijk te 
maken is. Online proctoring is niet sluitend te maken qua surveillance, ook kan capaciteit een 
probleem vormen, evenals ongelijke behandeling of inbreuk op privacy. 
 
 



7 
 

7.1 Tickets 
 
Tijdens de afnames is uiteraard het TestVision dashboard ook gewoon te gebruiken om de 
voortgang van kandidaten te monitoren. Om zelf meer invloed te hebben op wanneer een 
student zijn toets start kun je gebruik maken van tickets. 
Door ervoor te kiezen om ticketafnames te maken en de tickets pas uit te geven nadat je je 
ervan hebt verzekerd dat student klaar zit heb je de starttijden zelf in de hand binnen het 
tijdswindow dat je hebt ingesteld (zie punt 3: Kan ik zelf de datum wijzigen van de toets in 
Testvision?). 
 
Link naar ticketomgeving voor student: 
https://hu.testvision.nl/online/fe/login_ticket.htm?ticketrf=  
 
Je kunt er zelfs voor kiezen om rechtstreekse links naar de inlogpagina voor tickets te maken 
en die te verzenden naar kandidaten als je hebt geverifieerd dat ze klaar zitten. Die link heeft 
dan het onderstaande formaat (je kunt de ticketnummers en wachtwoorden voor alle 
kandidaten in een afname ineens exporteren als xml zodat het wat minder handwerk is om er 
links van te maken). 
https://hu.testvision.nl/online/fe/login_ticket.htm?ticketnr=12345&ticketpw=abcd 
Waarbij 12345 vervangen wordt door het ticketnummer en abcd door het wachtwoord. 
 
7.2 Laatste tips 
 
Het blijft (uiteraard) meer werk dan een ‘reguliere’ afname in een toetszaal omdat je voor de 
start wellicht wat wilt controleren en na afloop steekproeven wilt nemen van het ingeleverde 
materiaal. Dit staat nog los van de tentamens die omgebouwd of nieuw gemaakt moeten 
worden. 
 
Door SURF wordt geadviseerd je toets op te bouwen middels zoveel mogelijk open vragen, 
om samenwerking met andere studenten te voorkomen/verminderen. Ook kun je je 
tentamen opbouwen als een open boek tentamen.  
 
Je zou rekening kunnen houden met het aantal toetsvragen en de gemiddelde tijd die 
student nodig heeft om een vraag te kunnen beantwoorden, hoe korter de tijd per vraag, 
hoe minder ruimte een student heeft de vraag te overleggen of op te zoeken. 
 
 

  

https://hu.testvision.nl/online/fe/login_ticket.htm?ticketrf
https://hu.testvision.nl/online/fe/login_ticket.htm?ticketnr=12345&ticketpw=abcd
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Hulp en vragen 

 

8. Waar kan ik terecht met mijn verdere vragen? 
 

Antwoord: Voor vragen omtrent het toegestane gebruik van Testvision als toetsmedium kun 

je terecht bij je teamleider. Voor meer informatie bezoek dan de volgende platformen: 

 

Voor vragen omtrent het verdere gebruik van Testvision: 

https://husite.nl/digitalehu2/digitale-leeromgeving-dlo/testvision/#support 

 

De digitale HU: waar info, tips, nieuwtjes e.d. worden geplaatst over afstandsonderwijs 

(waaronder toetsen op afstand en allerlei online meetings): https://husite.nl/digitalehu2/ 

 

Het Microsoft TEAM: HU-community Online Onderzoek en Onderwijs waar gebruikers 

vragen stellen en ervaringen delen. Om lid te worden van dit team klik dan binnen Microsoft 

Teams op ‘Lid worden van een team of een team maken’ en vul dan bij ‘Lid worden van een 

team met een code’ de code sgq5xg3 in. 

 

Mocht je een vraag hebben die via de bovenstaande kanalen niet beantwoord kan worden, 

stuur dan je mail naar helpdesk@hu.nl of toetsorganisatie@hu.nl 

 

 

 

https://husite.nl/digitalehu2/digitale-leeromgeving-dlo/testvision/#support
mailto:helpdesk@hu.nl
mailto:toetsorganisatie@hu.nl

