
Tips en tricks voor het beperken van fraude bij thuis tentamens via TestVision 
 
Nu er meer gebruik wordt gemaakt van TestVision om thuis ook summatief te toetsen, is er behoefte 
aan informatie over hoe fraude tijdens tentamens vanuit huis beperkt kan worden.  
 
Belangrijk hierbij is dat we altijd aanraden om eerst te kijken of de leerdoelen echt alleen met een 
klassieke kennistoets getoetst kunnen worden. Zie hier voor meer informatie over alternatieve 
toetsvormen en zie ook deze informatie over take-home tentamens.  
 
Desondanks zijn er mogelijkheden in TestVision om frauduleus gedrag iets in te perken.  
 
Bij het maken van vragen: 
 

- Kijk of je dezelfde leeruitkomsten kunt toetsen door het gebruik van vraagvormen als open 

vragen en invulvragen in plaats van multiplechoicevragen. Het is namelijk makkelijker om bij 

multiplechoicevragen antwoorden door te spelen.  

- Als je toch multiplechoicevragen maakt, heb je de mogelijkheid om de antwoordopties in 

willekeurige volgorde aan studenten te tonen, wat samenwerking moeilijker maakt.  

Bij het samenstellen van de toets: 
 

- Bij het samenstellen van de toets kun je aanvinken dat de vragen van de toets in willekeurige 

volgorde getoond worden, dit maakt het moeilijker voor studenten om samen te werken.  

- Ook kun je aanvinken dat studenten niet terug kunnen naar vorige vragen of naar vorige 

deelblokken (zet vragen eenmalig tonen en/of deelblokken eenmalig tonen aan). Informeer 

hier studenten wel duidelijk over, zodat zij niet in de veronderstelling zijn dat ze terug 

kunnen naar vorige vragen terwijl dit niet zo is.  

- Denk goed na over de duur van je toets. Als studenten meer tijdsdruk hebben kunnen ze 

minder opzoeken of overleggen. 

- Bij het samenstellen van de toets kan je gebruik maken van een toetsmatrijs. Hiermee kan je 

bijvoorbeeld zorgen dat over onderwerp A een student een willekeurige vraag krijgt 

geselecteerd uit een pool van 3 vragen en over onderwerp B ook et cetera. Hiermee krijgt 

elke student dus in feite een unieke toets. Meer informatie over het samenstellen van een 

toetsmatrijs vindt je hier.  

Bij de instellingen van de afname: 
 

- Stel het afnamewindow beperkt in. Dit is het window waarbinnen studenten moeten starten 

met de toets en de toets moeten hebben voltooid (deze window moet dus breder zijn dan je 

toetsduur maar niet veel breder).  

- Als je gewend bent om studenten direct na de toets de mogelijkheid te geven om de correcte 

antwoorden in te zien kan je overwegen om dit bij de afname uit te zetten. Je loopt dan toch 

het risico dat de ene student met inzage bezig en dus de juiste antwoorden ziet terwijl de 

andere student nog bezig is met zijn of haar tentamen.  

Na afloop van de afname: 
 

- In TestVision zit geen manier om geautomatiseerd op plagiaat te controleren. Wat de 

mogelijkheden om antwoorden op open vragen toch op plagiaat te kunnen controleren zijn, 

wordt op dit moment uitgezocht.  

 

https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/toetsen-op-afstand/#tentamens--in-testvision
https://husite.nl/digitalehu2/wp-content/uploads/sites/244/2020/04/Over-openboektentamens-en-takehomeopdrachten-003.pdf
https://canvas.hu.nl/courses/199/pages/stel-een-toets-samen-met-een-toetsmatrijs?module_item_id=32663


Hoe je de toets ook in inricht, het is belangrijk om te onthouden dat, net als bij tentamens in een 
klaslokaal met surveillanten, fraude helaas voorkomt. Ook daar kan het niet volledig voorkomen 
worden en ditzelfde geldt voor tentamens die studenten thuis maken.  
 
Iets wat mogelijk helpt is studenten een integriteitsverklaring laten tekenen voorafgaand aan het 
tentamen. Dit heeft geen juridische waarde maar maakt studenten wel bewust van wat er van hen 
verwacht wordt. Zie hier voor meer informatie en een standaardvoorbeeld.  
 
Meer informatie over op afstand toetsen kan je vinden op de digitale HU site en in het Microsoft 
Team HU-community Online Onderwijs & Onderzoek. Meer informatie over TestVision vindt je hier.  

https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/openboektoets-of-take-home-tentamen/#toetscondities:-afnamecondities
https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/toetsen-op-afstand/
https://husite.nl/digitalehu2/digitale-leeromgeving-dlo/testvision/#support

