
1. Vooraf thuis

2. Vooraf op de HU

3. In het toetslokaal

Bij het Nieuwe Centrale Toetsen
gebruiken we Proctorio software
om een schermopname te maken

van jouw laptop tijdens de toets. Zo
kunnen we meer toetsen op de HU
tegelijk afnemen en heeft iedereen

een gelijke positie.

Het Nieuwe Centrale Toetsen - Waar moet ik op letten?

Jouw digitale toets
vindt plaats op de HU

op jouw eigen laptop*!

Heb je geen (geschikte) laptop en kan je die niet lenen? Dien dan een verzoek in voor afname op HU-laptop via de  examencommissie (HUKAS).

Schrijf je tijdig in voor je toets.
Zorg dat je computer up-to-date is.
Download of update de Chrome of Edge browser.
Download de Proctorio plugin. Heb je deze al? Installeer hem opnieuw om
eventuele updates tijdens de toets te voorkomen.
Download hulpsoftware/Claroread indien van toepassing.
Maak een oefentoets (indien je opleiding deze beschikbaar heeft gesteld)
om te controleren of alles werkt. Zeker handig als je een Mac gebruikt!
Check belangrijke tentamenregels.

Controleer de internetverbinding op Eduroam (inloggen met je HU
account) Zeker handig als je een Mac gebruikt!
Sluit alle applicaties af die je niet nodig hebt voor de toets.

Teken je in op de presentielijst.
Toon je ID kaart aan de surveillant.
Open Chrome/Edge en login op TestVision.

Storing of vraag tijdens het tentamen? 
Vraag hulp via de Engelstalige chatservice van Proctorio. Als Proctorio je niet
kan helpen kun je een mail sturen naar onlinetoetsing@hu.nl (snel bereikbaar
tijdens je toets)
Meld wifi problemen bij de surveillant.

Start met een volle batterij
en neem je adapter mee

Neem een geldige
ID kaart mee

Vind het toetslokaal 
in Osiris Student

Tips!

*tenzij de opleiding nadrukkelijk vermeld dat dit niet zo is

Onthoud je HU wachtwoord

https://hukas.hu.nl/
https://hukas.hu.nl/
https://hukas.hu.nl/
https://hukas.hu.nl/
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/In--en-uitschrijven-voor-cursussen-en-toetsen-overzicht.aspx
https://proctorio.com/system-requirements
https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://www.microsoft.com/nl-nl/edge
https://getproctorio.com/
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Claroread.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Deelname%20tentamen-toets.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Wifi-instellen-op-eigen-device.aspx
http://hu.testvision.nl/online/kandidaten

