
Voorzieningenkaart ‘Toetsen op de Hogeschool Utrecht’ - Toetsvoorzieningen bij toetsafname op locatie van de HU 

 TOETS 
VOORZIENING 

OMSCHRIJVING  ORGANISATIE 

Toetsplek APARTE RUIMTE Aparte ruimte Student wordt in een aparte ruimte met maximaal 5 studenten ingedeeld. 

 INDIVIDUELE 
RUIMTE 

Individueel ruimte Student wordt individueel in een ruimte met surveillant ingedeeld. 

 BUREAUSTOEL Maakt gebruik van bureaustoel Student ontvangt een bureaustoel in het toetslokaal. 

 ZITPLAATS KEUZE Keuze zitplaats  Student kiest in overleg met surveillant een plek in het lokaal. 

 33% TOETSTIJD 33% toetsverlenging bij 
theorietoetsen 

Student ontvangt 33% extra tijd voor theorietoetsen bij centraal door de HU georganiseerde toetsen.* 

Toetstijd   Uitzondering: Bij digitale landelijke kennistoetsen van IA ontvangt de student 30 minuten extra tijd. Digitale 
landelijke kennistoetsen van ITT 25% extra tijd. Bij de landelijke kennistoets OAT van IFA ontvangt de 
student 30 minuten extra tijd. 

Toets  BLAUW PAPIER Tentamen op blauw papier  Student ontvangt tentamen geprint op lichtblauw papier (alleen bij schriftelijke toetsen). 

 GEEL PAPIER Tentamen op geel papier Student ontvangt tentamen op lichtgeel papier (alleen bij schriftelijke toetsen). 

 PAPIEREN VERSIE Papieren versie bij digitaal 
toetsen (TESTVISION) iQualify 

Digitaal toetsen: Student ontvangt een papieren versie bij een (TESTVISION) iQualify tentamen.  
Uitzondering: Dit geldt niet voor de Landelijke kennistoetsen. 

Hulpmiddelen KLAD Gebruik maken van kladpapier Student ontvangt kladpapier en levert dat na afloop van de toets weer in. 

 LEESPLANKJE Leesplankje Student regelt zelf een leesplankje. 

 LOEP Gebruiken loep/vergrootglas Student regelt zelf een loep of vergrootglas. 

 WOORDENBOEK Gebruik maken van 
woordenboek 

Student regelt zelf een vertalend woordenboek. Surveillant controleert inhoud woordenboek. 

 CLAROREAD Gebruik maken van Claroread Schriftelijk toetsen: Student ontvangt laptop met het programma Claroread en het tentamen op USB. 
Student zorgt zelf voor een koptelefoon.  

   Digitaal toetsen: Student kan gebruik maken van Claroread op toetscomputer. Student zorgt zelf voor een 
koptelefoon. 
Uitzondering: Claroread werkt niet bij Landelijke Kennistoetsen, Cito en taaltoetsen.  

 PAPIEREN 
UITWERKING 

Uitwerking op papier bij digitaal 
toetsen  

Digitaal toetsen: Student werkt het digitale tentamen op papier uit.  
Uitzondering: Dit geldt niet voor de Landelijke kennistoetsen.  

 SPELLINGSKAART Spellingskaart Student regelt zelf een spellingskaart . 

 REKENMACHINE Gebruik rekenmachine Student ontvangt een Casio FX-82 rekenmachine. 

 OORDOPPEN, 
ZONNEBRIL 

 
Student zorgt zelf voor geluidsdempende wegwerp-oorplugs (geel,oranje, wax). Zonnebril is toegestaan. 



 STUDY-BUDDY Study-Buddy Student ontvangt een study-buddy.  

Gezondheid ETEN Mogen eten in lokaal Student mag gedurende het tentamen eten.  

 MEDICATIE Medicatie op tafel en gebruiken Student mag gedurende het tentamen medicatie gebruiken . 

 RONDLOPEN Af en toe kunnen rondlopen Student wordt individueel in een ruimte met surveillant geplaatst. Hier mag de student opstaan en rondlopen. 
Tijd wordt niet gestopt tijdens het rondlopen. 

 TOILETBEZOEK Toiletbezoek Student mag gedurende het tentamen onder begeleiding van surveillant/gangwacht naar het toilet. 

Maatwerk 
 

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

     
*  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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