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Inleiding 

Dit reglement heeft betrekking op de regels voor het afnemen van een toets op de Hogeschool 

Utrecht (HU) door middel van het nieuwe centrale toetsen (Bring Your Own Device (BYOD)). 

Aanleiding voor deze vorm van toetsing is het feit dat vanaf voorjaar 2020 de COVID-19-pande-

mie en de daarmee samenhangende tijdelijke sluiting van de gebouwen van de HU impact heeft 

gehad op het afnemen van toetsen.  

Om studievertraging te voorkomen heeft de HU een deel van de toetsen vanaf periode D van 

studiejaar 2019-2020 afgenomen door middel van online (thuis)proctoring, als laatste alternatief 

voor (schriftelijke) kennistoetsen die op geen andere wijze konden worden afgenomen. Op deze 

manier konden toetsen buiten de HU-locaties online worden afgenomen waarbij de kans op mo-

gelijke onregelmatigheden werd verkleind en de studievoortgang voor studenten bleef gewaar-

borgd.  

 

Voor de toetsafname vanaf periode C van studiejaar 2020-2021 heeft de HU de mogelijkheid 

om toetsen af te nemen door middel van het nieuwe centrale toetsen. Dit is een mogelijkheid om 

toetsen op de HU-locatie te organiseren binnen de maatregelen rondom COVID-19 (1,5 m af-

stand). Bij deze vorm van toetsen maken studenten met hun eigen laptop (Bring Your Own De-

vice, BYOD) een online toets binnen het digitale toetssysteem Testvision op een HU-locatie in 

de fysieke aanwezigheid van een surveillant. De HU gebruikt daarbij proctoringsoftware van 

Proctorio (meer informatie zie https://proctorio.com). Het voordeel van deze vorm van toetsen is 

dat er meer toetsen op de HU binnen de 1,5 meter kunnen worden afgenomen waarbij de in-

breuk op de privacy minder is dan bij online geproctorde (thuis)toetsen. 

 

De toets vindt plaats en via een plug-in van Proctorio wordt toezicht gehouden op de computer-

activiteit, maar zonder video- en geluidsopnames. Dit is een belangrijk verschil met de online 

(thuis)proctoring. De proctoringsoftware ‘lockt’ als het ware de laptop van de student en regi-

streert o.a. de opname van het scherm en browseractiviteit. 

SURF onderscheidt vier categorieën van proctoring:  

(1) live toezicht met conferencing software,  

(2) live proctoring (met speciale software) waarbij iemand tijdens het tentamen meekijkt en kan 

ingrijpen,  

(3) het handmatig op een later tijdstip bekijken van ieder afgenomen examen, op basis van beel-

den en logs, en  

(4) het geautomatiseerd reviewen (waarbij de rapportage achteraf wordt gecontroleerd).1 

 

De categorie die de HU vanaf periode C van studiejaar 2020-2021 gebruikt valt niet onder één 

van deze categorieën. Het valt namelijk niet letterlijk binnen de definitie van proctoring, maar er 

wordt wel een vorm van proctoringsoftware gebruikt. Deze software is een veel minder privacy-

gevoelige variant dan in het geval van online proctoring buiten de HU, omdat studenten niet in 

de privésituatie de toets maken, er geen webcambeelden worden gemaakt, er geen geluid wordt 

opgenomen en er geen beeld van het ID-bewijs wordt opgeslagen. 

 

De computeractiviteit wordt achteraf door reviewers bekeken, om de opvallende computeractivi-

teit in de situatie te beoordelen en te bepalen of er aanleiding is voor verdenking van een onre-

gelmatigheid. De reviewer meldt een vermoeden van een onregelmatigheid via HUKAS bij de 

examencommissie. 

 

                                                      
1 SURF, Whitepaper online proctoring, 2020 

https://proctorio.com/
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Onderstaande regels hebben betrekking op de toetsen die door middel van het nieuwe centrale 

toetsen (BYOD) worden afgenomen en vormen een aanvulling op het reguliere Tentamenregle-

ment (https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Deelname%20tentamen-

toets.aspx). Voor schriftelijke toetsen en voor digitale toetsen die op een HU-laptop of een vaste 

computer op een HU-locatie worden afgenomen, wordt geen proctoringsoftware ingezet en is 

alleen het reguliere Tentamenreglement van toepassing.  

 

Dit reglement is bedoeld voor docenten, examinatoren, examencommissies, medewerkers en 

studenten van Hogeschool Utrecht. 
  

https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Deelname%20tentamen-toets.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Deelname%20tentamen-toets.aspx
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Bereik regeling 

 
1. Dit reglement betreft het nieuwe centrale toetsen vanaf onderwijsperiode C van studie-

jaar 2020-2021 binnen de HU. De geldigheidsduur van het reglement is voor onbe-
paalde tijd en zal indien nodig worden geactualiseerd. 

2. Dit reglement betreft de online toetsen die op een HU-locatie op de eigen laptop van de 
student worden gemaakt met Testvision en Proctorio.  

 

Tijdens de toets gelden behalve de regels uit dit reglement, ook de regels zoals vermeld in het 

Tentamenreglement. 

Artikel 2 Definities 

BYOD BYOD staat voor Bring Your Own Device. De student neemt zijn eigen 
laptop mee om op een daarvoor aangewezen HU-locatie de toets te 
maken. 

Chatfunctie  Met de chatfunctie (Olark) kunnen studenten hulp vragen aan de help-
desk van de proctoringleverancier tijdens het afnemen van de toets en 
melding maken van problemen met de toetsafname. 

Configuratietabel Een lijst waarin wordt aangegeven welke kenmerken door de procto-
ringtool tijdens de toetsafname worden geregistreerd. Deze lijst wordt 
bij de review gebruikt en voorkomt dat de reviewer de hele toets moet 
terugzien.  

College van Examencommis-
sies HU (CvE-HU) 

Het CvE-HU is een overlegstructuur van de voorzitters van alle exa-
mencommissies. 

Examencommissie Een conform artikel 7.12 van de Wet op het Hoger Onderwijs  inge-
stelde commissie ten behoeve van het afnemen, de organisatie en co-
ordinatie, en borging van de kwaliteit van toetsen en examens van één 
of meer opleidingen. Taken, bevoegdheden, samenstelling en benoe-
ming zijn in het Reglement Examencommissies beschreven. 

Examinator Een door de examencommissie aangewezen docent die belast is met 
het afnemen van toetsen en het vaststellen van de uitslag daarvan 
(OER-HU Bijlage 1 B begrippen). De examinator is wettelijk verant-
woordelijk voor de toetsafname.  

Helpdeskmedewerkers Medewerkers van Helpdesk HU voor technische ondersteuning tijdens 
de toetsafname en in de periode kort voor en kort na de toetsafname. 
De Helpdesk is bereikbaar via het e-mailadres onlinetoetsing@hu.nl.  

HUKAS HUKAS is het digitale verzoekensysteem van de examencommissies 
van de HU. Hier kan de student of de docent een verzoek aan de exa-
mencommissie indienen. Ook kan een examinator hier een vermoeden 
van onregelmatigheid melden. 

Individuele rapportage Van iedere online geproctorde toetsafname is een rapportage beschik-
baar met de observatiegegevens. In een individuele rapportage van de 
student zijn de meldingen gerelateerd aan de computeractiviteit zodat 
te zien is wat de student op dat moment doet op zijn laptop. Er worden 
geen video- of geluidsopnames van de student gemaakt en er wordt 
geen beeldopname van de ID-kaart gemaakt. Zie ook Reviewrapport. 

mailto:onlinetoetsing@hu.nl
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Instellingsbestuur Het instellingsbestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de Onderwijs- en 
Examenregeling (OER) en voor de HU brede organisatie en procedu-
res rondom toetsen en examens waarvoor deze regeling geldt. 

Nieuwe centrale toetsen Het nieuwe centrale toetsen is een nieuwe toetsafnamevorm die vanaf 
periode C van studiejaar 2020-2021 plaatsvindt op de HU waarbij de 
student zijn eigen laptop gebruikt (BYOD). De student moet hiervoor 
een plug-in van Proctorio downloaden en installeren, waarmee soft-
ware zijn laptop kan “locken” voor de toetsafname. 

OER-HU 2020-2021  Onderwijs- en Examenregeling HU 2020-2021. 

Online proctoring systeem Een digitaal systeem dat online toetsen monitort en gebruikt kan wor-
den voor het voorkomen en onderzoeken van onregelmatigheden bij 
online toetsen. 

Onregelmatigheid Als er plagiaat of fraude gepleegd wordt door een student, of iets an-
ders wordt gedaan of nagelaten wordt waardoor de examinator geen 
juist oordeel over de toets van een student of dat van een medestu-
dent kan geven, dan kan de beoordeling niet in stand blijven. De ver-
zamelnaam voor dit handelen (of het nalaten) is onregelmatigheden. 
OER-HU 2020-2021 Art 4.12 

Proces-verbaal Het rapport van de reviewer waarin de argumenten voor een vermoe-
den van onregelmatigheid wordt beschreven en dat wordt gestuurd 
aan de examencommissie. 

Proctoring helpdesk De helpdeskmedewerkers van Proctorio die voor de studenten tijdens 
het nieuwe centrale toetsen via de chatfunctie bereikbaar zijn voor pro-
blemen met de proctoringsoftware.   

Proctoringbedrijf  Het softwarebedrijf dat de proctoringtools levert voor de online toetsen 
van de HU  (Proctorio).   

Proctoringtool  Het systeem van proctoring dat door de HU wordt ingezet voor online 
geproctorde toetsen (Proctorio). Bij het nieuwe centrale toetsen is dit 
een plug-in van Proctorio. 

Reviewer De reviewer checkt het opgenomen materiaal van de nieuwe centrale 
toets en rapporteert over vermoeden van onregelmatigheid aan de 
examencommissie. De reviewer kan een docent of een examinator 
zijn. Ook kan een medewerker van de Toetsorganisatie de examinator 
helpen met reviewen. Hij of zij rapporteert dan altijd aan de examina-
tor. 

Reviewrapport Van iedere online geproctorde toetsafname is een rapportage beschik-
baar met de observatiegegevens. Er kan een algemene toetsrappor-
tage en een individuele rapportage worden gegenereerd in Proctorio. 
De rapportages worden gebruikt door de reviewer bij het nalopen van 
de schermopnamen van het computergebruik. Er worden geen video- 
of geluidsopnames van de student gemaakt en er wordt geen beeldop-
name van de ID-kaart gemaakt. Zie ook Individuele rapportage en 
Toetsrapportage. 

Student Degene die, conform artikel 7.32 e.v. van de Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) of andere wettelijke rege-
lingen, als student (voltijd, deeltijd, of duaal) aan de hogeschool is in-
geschreven. 

Surveillant De surveillant controleert voor aanvang van de toets de identiteit van 
de student aan de hand van een geldig legitimatiebewijs en controleert 
of de student op de presentielijst staat. Tijdens de toets houdt de sur-
veillant toezicht in het toetslokaal. De surveillant is geen reviewer. Sur-
veillanten hebben bij het nieuwe centrale toetsen geen rol in het com-
municeren van problemen naar de Toetsorganisatie (TO) of Proctorio. 
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Bij dergelijke problemen kan de student contact opnemen met de chat-
service van Proctorio of via onlinetoetsing@hu.nl.  
Zie voor de taken en verantwoordelijkheden van de surveillant ook het 
Tentamenreglement op Ask HU.  
 

Testvision  Een digitaal toetssysteem waar toetsen mee worden afgenomen bin-
nen de HU. 

Toets Een onderzoek naar de kennis, inzicht en vaardigheden van de stu-
dent, samen met de beoordeling daarvan. Aan elke cursus is een toets 
verbonden. Er zijn verschillende toetsvormen, zoals een schriftelijke 
toets, digitale toets, assessment, mondelinge toets. In de WHW  wordt 
ook gesproken over ‘tentamen’. (OER-HU Bijlage 1 Begrippen onder 
41) 

Toetsexpertgroep (TEG) De Toetsexpertgroep is een groep docenten die gezamenlijk de zorg 
kan hebben over het organiseren, klaarzetten en afnemen van een di-
gitale toets binnen de eigen opleiding of het eigen instituut. De TEG 
heeft niet de bevoegdheid om toetsen te beoordelen. Niet alle institu-
ten hebben een TEG. 

Toetsorganisatie (TO) Toetsorganisatie (TO) ondersteunt bij de afname van de nieuwe cen-
trale toetsen en is voor problemen tijdens de toets bereikbaar via onli-
netoetsing@hu.nl.  

Toetsrapportage  Van iedere online geproctorde toetsafname is een algemene rappor-
tage beschikbaar met de observatiegegevens van de toets. In een 
toetsrapportage staan de meldingen die gekoppeld zijn aan de confi-
guratie (een lijst met zaken waarop door de software wordt gecontro-
leerd). Er worden geen video- of geluidsopnames van de student ge-
maakt en er wordt geen beeldopname van de ID-kaart gemaakt. Zie 
ook reviewrapport. 

 

Hoofdstuk 2 Het nieuwe centrale toetsen 

Artikel 3 Het nieuwe centrale toetsen 

1. Tijdens de toets gelden behalve de regels uit dit reglement, ook de regels zoals vermeld 
in het Tentamenreglement.  
 

2. Bij het nieuwe centrale toetsen maakt de student de toets op de eigen laptop (BYOD) in 
een daartoe bestemd lokaal/toetsruimte op een HU-locatie, met fysieke aanwezigheid 
van een surveillant. 
 

3. Tijdens de toets wordt de eigen laptop gelockt middels een plug-in met proctoringsoft-
ware. Hierbij worden persoonsgegevens (genoemd in art. 3 lid 4) van de student opge-
slagen met het doel om fraude te voorkomen en op te sporen. 
 

4. Van de student worden tijdens de toets handelingen op het toetsenbord en activiteiten 
op de computer met een systeem van ‘artificial intelligence’ geregistreerd en vastgelegd. 
IP-adres, online zoekgedrag en opnamen van het scherm worden vastgelegd. (Zie ook 
Privacyverklaring het nieuwe centrale toetsen op Digitale HU). 
 

5. De proctoringtool legt handelingen van de student tijdens de toetsafname vast. De mo-
menten waarop het proctoringsysteem opvallend gedrag signaleert, worden door het 
systeem aangegeven met markeringen. 

mailto:onlinetoetsing@hu.nl
mailto:onlinetoetsing@hu.nl
mailto:onlinetoetsing@hu.nl
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6. Welke gedragingen worden geregistreerd is vooraf aangegeven in een configuratietabel 

(zie ook Handleiding digitaal toetsen voor docenten op Digitale HU: https://husite.nl/digi-
talehu2/afstandsonderwijs/digitaal-toetsen). Het proctoringsysteem geeft in de registra-
tie van de toetsafname het moment, de aantallen en de aard van de gebeurtenissen 
weer. Dit wordt beschreven in een reviewrapport. 

 
7. Voor het maken van de nieuwe centrale toets is een laptop nodig die de student mee-

brengt naar de HU-locatie waar de toets wordt afgenomen. De student dient vooraf-
gaande aan de toets de software te downloaden op deze laptop. Op de laptop moet 
Google Chrome of Microsoft Edge en de Proctorio plug-in worden geïnstalleerd en moet 
de chatfunctie Olark worden gedownload. De student is zelf verantwoordelijk voor een 
goed werkende laptop, lader en eventuele andere benodigdheden. Voor alle eisen aan 
de laptop en de benodigde software zie Handleiding digitaal toetsen voor studenten. 
 

8. Voor studenten met een erkende functiebeperking kunnen via de examencommissie 
verschillende toetsvoorzieningen worden gefaciliteerd ten behoeve van de afname van 
de nieuwe centrale toets. Mogelijke toetsvoorzieningen zijn extra tijd en/of het gebruik 
van Claroread. Ook andere toetsvoorzieningen, zoals eten tijdens de toets en gebruik 
van medicatie tijdens de toets zijn mogelijk. Indien een student toestemming heeft om 
Claroread te gebruiken, kan dit programma voorafgaande aan de toets worden gedown-
load op de eigen computer.  
 

Artikel 4 Review 

1. De review wordt uitgevoerd door een reviewer. De opgeslagen en verzamelde gege-
vens worden na de toets door een reviewer bekeken, geanalyseerd en beoordeeld op 
onregelmatigheden, al dan niet aan de hand van de markeringen die in de opgeslagen 
informatie door het proctoringsysteem worden aangebracht. Deze informatie is op het 
scherm zichtbaar tijdens het bekijken van de schermopnamen van computeractiviteit.  

 
2. Hoeveel en welke schermopnamen van de computeractiviteit worden teruggekeken 

wordt bepaald door de examinatoren van de toets (zie Handleiding digitaal toetsen voor 
docenten). Dit kan bijvoorbeeld afhangen van het aantal studenten dat de toets gedaan 
heeft of van een vooraf afgesproken aantal of percentage van de toetsen (steekproef) 
en aan de hand van door het systeem gesignaleerde handelingen.  

 
3. Wanneer een reviewer een onregelmatigheid vermoedt, wordt een proces-verbaal opge-

maakt. De reviewer meldt het vermoeden via HUKAS aan de examencommissie. Het 
reviewrapport en/of het proces-verbaal worden aan de melding toegevoegd.   
  

https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/digitaal-toetsen
https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/digitaal-toetsen
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Hoofdstuk 3 Toetsafname 

Artikel 5 Voorwaarden voor toetsafname 

1. De (technische) voorwaarden voor toetsafname zijn beschreven in de Handleiding digi-
taal toetsen voor studenten (zie https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/digitaal-
toetsen). 
 

2. Een student kan alleen aan de toets deelnemen wanneer hij/zij is ingeschreven voor die 
toets. Indien een student niet inlogt en de toets niet aflegt, wordt de toets met een NA 
(Niet Aanwezig) in Osiris vastgelegd. De student heeft dan een toetskans gebruikt.  

Artikel 6 Opstarten en afsluiten van de toets 

1. Voor deelname aan de toets logt de student in bij Testvision met de eigen HU-inlogge-
gevens. 
 

2. Een nieuwe centrale (deel)toets wordt binnen de gestelde termijn gestart en afgerond. 
Wanneer een toets(deel) is afgesloten kan deze niet meer worden heropend. 

 
3. Als de student de plug-in van Proctorio niet meer wil of hoeft te gebruiken dan kan hij 

deze na de toets weer verwijderen (zie Handleiding digitaal toetsen voor studenten). 

Artikel 7 Ondersteuning 

1. Bij technische problemen met apparatuur of wifi die niet door de student op te lossen 
zijn biedt de helpdesk van de HU hulp (helpdesk@hu.nl). 
 

2. Bij problemen tijdens de toets met de Proctoringtool kan de student contact opnemen 
met de proctoringorganisatie via de Engelstalige chatsupport van Proctorio.  
 

3. Bij alle andere problemen tijdens de toets, of als de chatsupport van Proctorio niet kan 
helpen, moet een student dit tijdens de toets melden via onlinetoetsing@hu.nl. (Zie ook 
Handleiding digitaal toetsen voor studenten). 

Artikel 8 Regels tijdens afname 

Tijdens de toets gelden verder de volgende regels in aanvulling op het Tentamenreglement: 

 
a. De student maakt de toets in het toetslokaal van de HU dat voor dat moment gereser-

veerd is voor de betreffende toets. 
b. Het gebruik van mobiele telefoon, extra camera of andere hulpmiddelen om de toetsvra-

gen vast te leggen is niet toegestaan. Het maken van schermafbeeldingen is niet toege-
staan.  

c. Het gebruik van niet toegestane middelen en het ontvreemden van toetsinformatie wordt 
als onregelmatig handelen aangemerkt.  

https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/digitaal-toetsen
https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/digitaal-toetsen
mailto:helpdesk@hu.nl
mailto:onlinetoetsing@hu.nl
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Hoofdstuk 4 Storingen en onregelmatigheden 

Artikel 9 Problemen toetsafname 

1. Problemen tijdens de toetsafname met de proctoringsoftware of de systemen worden 
door de student zo spoedig mogelijk gemeld. Problemen met de proctoringtool kan de 
student via de chatfunctie van de proctoringtool melden. Bij alle andere problemen met 
de toets moet de student dit melden via een mail naar onlinetoetsing@hu.nl. 

 
2. Wanneer de toetsafname verstoord wordt door problemen die aantoonbaar buiten de 

macht van de student liggen kan de student een verzoek indienen bij de examencom-
missie voor een extra toetskans (artikel 4.4. OER-HU). De student moet deze situatie 
tijdens de toetsafname gemeld hebben via de chatfunctie van Proctorio of via een mail 
naar onlinetoetsing@hu.nl.  

 
3. Wanneer er technische problemen optreden (bijvoorbeeld stroomuitval binnen de HU of 

bij het proctoringbedrijf) waardoor een of meerdere studenten de toets niet kunnen 
(af)maken of niet kunnen inloggen en de toets niet kunnen afleggen, dan kan de toets 
door de examencommissie “niet geldig” verklaard worden, waarbij de toetskans voor de 
student behouden blijft.  

 
4. Wanneer een nieuwe centrale toets gemaakt wordt zonder dat de proctoringsoftware 

actief was, stelt de examencommissie een onderzoek in (artikel 4.12 OER-HU) en kan 
de toets niet geldig worden verklaard als blijkt dat de betrouwbaarheid van de toetsaf-
name niet kan worden gegarandeerd. 

 
5. Wanneer er sprake is van collectieve overmachtssituaties (calamiteiten zoals totale 

stroomuitval, uitval toetssysteem, rampen) wordt het Calamiteitenprotocol Toetsing Ho-
geschool Utrecht (CvB, 2020) gevolgd. Bij constatering van impactvolle calamiteiten tij-
dens en na toetsafname kan de instituutsbrede examencommissie(s) en/of het CvE-HU 
besluiten de toets te laten vervallen en/of een nieuw toetsmoment in te plannen. De 
toetskans van de student blijft dan behouden. 

Artikel 10 Onregelmatigheden 

1. In aanvulling op de bepalingen uit de OER-HU met betrekking tot onregelmatigheden, 
gelden bij het nieuwe centrale toetsen de volgende bepalingen: 

a. De student dient de toets in het toetslokaal van de HU te maken dat voor de be-
treffende toets is gereserveerd. Als blijkt dat een student buiten het toetslokaal 
van de HU de toets heeft gemaakt, kan de examencommissie de toets ongeldig 
verklaren. 

b. De reviewer zal nagaan hoe de toetsafname is verlopen. Daartoe bekijkt de re-
viewer de opgeslagen informatie. Dit is dus niet de beoordeling van de toets, 
maar de beoordeling van de toetsafname.   

c. De reviewer beoordeelt dit volgens de docentenhandleiding op basis van o.a. 
het geregistreerde gebruik van klembordfunctie, muis, browser, Windows, 
schermopnames, alle websites die zijn bezocht en alle andere openstaande ap-
plicaties en schermen die met de computer zijn verbonden. (Zie Handleiding di-
gitaal toetsen voor docenten). 

d. Een vermoeden van onregelmatigheid wordt door de reviewer door middel van 
een proces-verbaal via HUKAS doorgegeven aan de examencommissie. De 
examencommissie onderzoekt de melding. 

mailto:onlinetoetsing@hu.nl
mailto:onlinetoetsing@hu.nl
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e. Onder onregelmatigheid wordt in ieder geval verstaan:   
- het maken van de toets buiten het toetslokaal dat gereserveerd is voor de 

betreffende toets 
- gebruik van andermans identiteit (bijv. andermans identiteitsbewijs). 
- (poging tot) gebruik van ongeoorloofde bronnen en hulpmiddelen, zoals het 

raadplegen van internet (via telefoon, Apple watch, andere apparatuur etc.), 
het gebruik van boeken en hulp van personen met het doel het toetsresul-
taat te beïnvloeden. 

- (poging tot) gebruik van ongeoorloofde opgeslagen, geprojecteerde, ge-
drukte of handgeschreven teksten, afbeeldingen of spiekbriefjes met het 
doel het toetsresultaat te beïnvloeden. 

- (elke poging om) van de toets ongeoorloofde afbeeldingen of kopieën te 
maken.  

- (elke poging tot) het verrichten van technische aanpassingen die het procto-
ringsysteem ondermijnen.  

 

Hoofdstuk 5 Privacy en gegevensbescherming 

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: General Data Protection Re-

gulation (GDPR). In Nederland is deze bekend als Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG). Deze regels gelden ook voor de opslag en het bewaren van de persoonsgegevens 

van de geproctorde toetsen. Het contract dat de HU heeft opgesteld met het bedrijf dat Proctorio 

levert voldoet aan de Europese regelgeving. 

Artikel 11 Opslag van gegevens 

1. Als je een nieuwe centrale toets maakt, worden tijdelijk gegevens opgeslagen door 
Proctorio (zie Privacyverklaring het nieuwe centrale toetsen op Digitale HU https://hu-
site.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/digitaal-toetsen/).    

 

2. Verzamelde gegevens in het reviewrapport worden uitsluitend gebruikt voor het opspo-
ren van mogelijke onregelmatigheden.  

 

3. Het reviewrapport wordt 30 dagen bewaard en dan verwijderd. Binnen deze 30 dagen 
wordt een review uitgevoerd op een geselecteerd aantal bestanden waarbij afwijkingen 
zijn geconstateerd. Het reviewrapport wordt bewaard tot het moment dat de beoordeling 
van de toets onherroepelijk is geworden. Dit kan langer zijn dan 30 dagen als er bijvoor-
beeld een beroepsprocedure of onderzoek op een vermoeden van onregelmatigheid bij 
de examencommissie loopt. De reviewrapportage blijft net zo lang als nodig is bewaard 
om nader onderzoek te doen en een beslissing te nemen over de rechtmatigheid van de 
uitslag van een toets (hieronder vallen ook eventuele juridische procedures die hierover 
gaan).  

 

4. Het reviewrapport valt ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) omdat het herleidbare persoonsgegevens bevat.  

 

5. De AVG is van toepassing op de dataverwerking binnen online proctoring. De Functio-
naris Gegevensbescherming (FG) ziet toe op de naleving van de AVG. Met Proctorio 
zijn verwerkersovereenkomsten getekend en Proctorio is op basis van de AVG en deze 
overeenkomsten gehouden aan de AVG.  

 

https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/digitaal-toetsen/
https://husite.nl/digitalehu2/afstandsonderwijs/digitaal-toetsen/
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6. De HU zorgt voor een heldere en transparante informatievoorziening over de proctoring 
aan de studenten zoals de verwerking van persoonsgegevens, het doel van de verwer-
king en de wijze waarop de verwerking gebeurt.  

 

7. Wanneer er een vermoeden van onregelmatigheid is gemeld bij de examencommissie 
wordt ook de reviewrapportage aan de examencommissie doorgegeven. De reviewrap-
portage blijft bewaard door de examencommissie tot het onderzoek op het vermoeden 
van onregelmatigheid door de examencommissie is afgerond. De examencommissie 
draagt zorg voor het vernietigen van het reviewrapport in HUKAS binnen 14 dagen na-
dat de beoordeling al dan niet in (hoger) beroep, onherroepelijk is geworden. 

Artikel 12 Inzage van opgeslagen gegevens 

1. Studenten hebben het recht om toegang te krijgen tot alle persoonsgegevens die zijn 
verwerkt of deze te corrigeren als deze feitelijke onjuistheden bevatten, persoonsgege-
vens te laten verwijderen, de verwerking van persoonsgegevens te beperken, de over-
draagbaarheid van persoonsgegevens te beperken. Het gaat dan om alle persoonsge-
gevens die zijn verwerkt binnen het proces van de toetsafname en die naar aanleiding 
van de beoordeling zijn vastgelegd.   

 

2. Reviewers en de examencommissie hebben toegang tot de gegevens, zoals genoemd 
in artikel 11 lid 1 en lid 7, om te beoordelen of de toets volgens de regels is afgelegd. 

 

3. Wanneer een student een beroepsprocedure start worden zo nodig en desgevraagd de 
rapportages aan het HU Rechtsloket geleverd. Bij een beroepsprocedure krijgt het CBE 
en indien van toepassing ook het CBHO inzage in de reviewrapportage. 
 

 

Hoofdstuk 6 Rechten en plichten student 

Artikel 13 Rechten 

1. Een student die niet beschikt over de benodigde hard- en software kan voorafgaande 
aan de toets een verzoek doen bij de examencommissie om de toets op een HU-laptop 
te kunnen maken. Studenten die hierop aanspraak willen maken moeten hiervoor tijdig 
een verzoek indienen bij de examencommissie.  

 

2. Studenten die vanwege het gebruik van persoonsgegevens (privacy) onoverkomelijke 
bezwaren hebben tegen het afnemen van een nieuwe centrale toets waarbij Proctorio 
op hun laptop wordt gebruikt, hebben het recht om de toets om die reden te weigeren. 
Voor deze studenten zal er een alternatieve toetsvorm worden georganiseerd op een 
nader te bepalen moment. De student accepteert hierbij de mogelijkheid van studiever-
traging. 
 

3. Studenten die bezwaren hebben tegen het gebruik van Proctorio op hun laptop, kunnen 
dit kenbaar maken aan en bespreken met de Functionaris Gegevensbescherming (stu-
denten kunnen een afspraak maken via askprivacy@hu.nl) of er kan gebruik worden ge-
maakt van het klachtformulier bij het STIP. De FG zal in een gesprek informatie geven 
over de privacyborging bij proctoring en nagaan of de bezwaren kunnen worden wegge-
nomen. Bij onvoldoende capaciteit zal de Privacy Organisatie de FG bijstaan in deze 
taak. 

mailto:askprivacy@hu.nl
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4. Studenten die om andere redenen bezwaar hebben tegen het afnemen van een nieuwe 
centrale toets kunnen bij de examencommissie verzoeken om een vervangende op-
dracht (artikel 4.6 OER-HU). 

 

5. Studenten die geen deel willen nemen aan het afnemen van een nieuwe centrale toets 
kunnen de examencommissie verzoeken om uitgeschreven te worden voor de toets (in 
afwijking van artikel 4.7 OER-HU), indien de uiterste inschrijfdatum is verstreken voor 
het moment dat is medegedeeld dat de toets met gebruik van proctoring wordt afgeno-
men. Studenten gebruiken op deze wijze geen toetskans en kunnen de toetskans nog 
gebruiken in het lopende studiejaar indien de opleiding nog een nieuw toetsmoment or-
ganiseert. De opleiding is hiertoe niet verplicht. 

 

6. Wanneer de student een verzoek indient bij de examencommissie gelden onverkort de 
regels uit de OER-HU met betrekking tot de mogelijkheid van beroep en het verzoek om 
een voorlopige voorziening. 

Artikel 14 Plichten 

1. Voor toetsafname bij het nieuwe centrale toetsen is een privacyverklaring opgesteld. De 
student dient voorafgaande aan de toets kennis te nemen van de (privacy)voorwaarden 
voor de toets zoals deze zijn vermeld in de Privacyverklaring het nieuwe centrale toet-
sen en in de Handleiding digitaal toetsen voor studenten op Digitale HU (https://hu-
site.nl/digitalehu2/). 
 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 

Artikel 15 Tot slot 

1. De examencommissie is bevoegd om in geval van onbillijkheden van overwegende aard 
in individuele gevallen in het voordeel van de student een uitzondering te maken op dit 
reglement.  

 
2. In gevallen waarin het reglement niet voorzien, beslist de examencommissie.  

Artikel 16 Tot slot 

Deze regeling kan worden aangehaald als Reglement afname van het nieuwe centrale toet-

sen HU.  

 

https://husite.nl/digitalehu2/
https://husite.nl/digitalehu2/

