
Voorzieningenkaart ‘Digitaal toetsen buiten de HU’ - Toetsvoorzieningen bij online geproctorde toetsen buiten een HU-locatie 

 TOETS 
VOORZIENING 

OMSCHRIJVING  ORGANISATIE 

Toetstijd 33% TOETSTIJD  33% toetsverlenging bij 
theorietoetsen 

Student ontvangt 33% extra tijd bij theorietoetsen bij centraal door de HU georganiseerde toetsen. Er vindt 
extra controle plaats in de extra tijd-periode wanneer de andere studenten klaar zijn met de toets.* 

Hulpmiddelen WOORDENBOEK Gebruik maken van digitaal 
woordenboek 

Student regelt zelf voorafgaand aan de toets een gedownloade versie van een digitaal vertalend 
woordenboek. Dit moet offline gebruikt worden. 

 CLAROREAD Gebruik maken van Claroread Student kan gebruik maken van Claroread op de eigen computer. 
Uitzondering: Claroread werkt niet bij Landelijke Kennistoetsen, Cito en taaltoetsen. 

 OORDOPPEN Gebruik maken van oordoppen Student zorgt zelf voor geluidsdempende wegwerp-oorplugs (geel, oranje, wax). 

Gezondheid ETEN Mogen eten tijdens de toets Student mag gedurende de toets eten, mits in het zicht van de camera tijdens de online geproctorde toets. 

 MEDICATIE Medicatie gebruiken tijdens de 
toets 

Student mag gedurende de toets medicatie gebruiken, mits in het zicht van de camera tijdens de online 
geproctorde toets. 

 RONDLOPEN Af en toe kunnen rondlopen Student mag af en toe opstaan en rondlopen, mits in het zicht van de camera tijdens de online geproctorde 
toets. De tijd wordt niet gestopt tijdens het rondlopen.  

Maatwerk 
 

Persoonlijke voorziening Specifiek maatwerk van voorzieningen die studenten nodig hebben voor hun studie via het 
studentendecanaat (in overleg met Toetscentrum en Examencommissie). 

HU-locatie HU-locatie Toets maken op een HU-locatie Student mag de toets op een HU-locatie maken i.p.v. buiten de HU. Dit kan toegekend worden indien de 
student bijv. een andere toetsvoorziening dan hierboven genoemd nodig heeft (bijv. toiletbezoek), of thuis 
niet de beschikking heeft over middelen zoals Claroread, een digitaal (offline) woordenboek, een laptop, wifi 
of een rustige ‘thuistoetsplek’. Zie ook het Reglement Toetsen en de voorzieningenkaart ‘Toetsen op de 
Hogeschool Utrecht’. E.e.a. is afhankelijk van de organiseerbaarheid van de voorziening en de beschikbare 
toetsplekken op de HU. 

 

* Extra toetstijd bij bijv. opdrachten kan niet altijd worden toegekend en is afhankelijk van de opleiding en de te toetsen leeruitkomsten. 

Soms zijn de standaardvoorzieningen niet passend en is er maatwerk nodig. Ook dat kan. Samen met je studentendecaan bepaal je welke voorziening passend voor je is. De 

examencommissie van je opleiding kan voorzieningen toekennen. Samen met de studentendecaan kun je je verzoek aan de examencommissie opstellen. Zie Ask HU / 

decanaat@hu.nl 
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