Gedragsregels digitale toetsing
Dit document met gedragsregels omtrent digitale toetsing is een addendum op de Onderwijs en
Examenregelingen van de ESHPM-opleidingen, de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
ESHPM 2020-2021 en op de EUR-Orderegels. Deze gedragsregels zijn, voorafgaande de eerste
toetsperiode in september 2020, aan alle ESHPM-studenten verzonden.
Regels die gelden tijdens online proctored tentamens
De EUR Orderegels, Onderwijs- en Examenregeling en/of de Regels en Richtlijnen van de
examencommissie ESHPM zijn van gelijktijdige toepassing op de regels bij online proctored tentamens.
Voordat de student het online proctored tentamen aanvangt; dient de student kennis te nemen van de
informatie die verstrekt wordt door ProctorExam, de tentamenorganisatie van de EUR, via Canvas en/of
het voorblad van het tentamen. Zie ook de berichtgeving die, in september, vanuit de opleiding is
geplaatst op Canvas.
Voor de student:
a)
Zorg dat u alle informatie tot u hebt genomen over het online proctored tentamen.
b)
Zorg dat u van tevoren hebt geoefend met het beschikbaar gestelde oefenmateriaal.
c)
Zorg dat uw materiaal technisch in orde is (computer/laptop, webcam, internetverbinding, etc).
d)
Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-bewijs, rijbewijs, geldige
verblijfsvergunning) kunt tonen. Hierbij moeten uw naam en de pasfoto duidelijk zichtbaar zijn.
Denk ook aan uw collegekaart.
e)
Zorg dat u voorafgaande het maken van het (online) proctored tentamen het toilet hebt
bezocht.
Studenten met een medische aandoening, die van het toilet gebruik moeten maken, dienen dit
voorafgaande het tentamen aan te vragen via OSIRIS Zaak en reeds een besluit te hebben
ontvangen. Contact met de studieadviseurs is essentieel in dezen.
f)
Zorg dat u voorafgaande aan het tentamen eventueel iets te drinken en/of eten bij de hand
heeft. Opstaan tijdens de tentamenafname, om drinken/eten te halen, is niet toegestaan.
g)
Zorg dat uw telefoon is uitgezet en/of smartwatch is opgeborgen. Gebruik ervan tijdens het
tentamen en binnen 30 minuten na afloop van het tentamen, is niet toegestaan.
Mogelijk dient uw telefoon ingezet te worden als 2e camera om beelden te tonen van uw
tentamenomgeving aan de online surveillance. Let hiervoor op de informatie die gegeven wordt
bij aanvang van het tentamen.
h)
Zorg dat u tijdens de tentamenafname af en toe controleert of de webcam, screensharing, audio
en internetverbinding naar behoren functioneert.
Onregelmatigheden waarvoor de examencommissie wordt ingeschakeld
Onregelmatigheden bij een online proctored tentamen kunnen bestaan uit tekortkomingen in de
techniek. Te denken valt aan (een combinatie van):
a)
Haperende of gestopte webcam, audioverbinding, internetverbinding;
b)
Wegvallen van de verbinding met het online proctored tentamen;
c)
Uitvallen van de screensharing;
d)
Een bevroren beeld;
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Er is in deze situatie(s) meestal geen sprake van ontoelaatbaar gedrag (fraude), maar van
onregelmatigheden waardoor het voor een examinator niet mogelijk is een objectief oordeel te vormen
over de door de student verworven kennis, inzicht en vaardigheden. De melding over de
onregelmatigheden wordt door de tentamenorganisatie en/of ProctorExam doorgegeven aan de
examencommissie, waarna het tentamen door de examencommissie onbeoordeelbaar kan worden
verklaard.
Ontoelaatbaar gedrag waarvoor de examencommissie wordt ingeschakeld
Ontoelaatbaar gedrag, is gedrag van u als student dat surveillanten laat denken dat u - tijdens of binnen
een half uur na het einde van de tentamenafname - samenspant, illegaal samenwerkt, verboden
bronnen raadpleegt, een spiekbrief gebruikt of op andere wijze fraude pleegt. In dit licht worden de
volgende zaken door de toetsorganisatie en/of ProctorExam en/of de examencommissie in ieder geval
aangemerkt als verdacht gedrag:
a)
Twijfel over identificatie, bijv. het legitimatiebewijs is niet goed leesbaar of de pasfoto is niet
(goed) zichtbaar;
b)
Op de beelden worden andere personen dan de examinandus geïdentificeerd;
c)
U praat, zingt of fluistert;
d)
U bent onvoldoende zichtbaar (foutief geplaatste webcam);
e)
U verlaat de kamer of uw positie achter de computer;
f)
Verstoring van de ruimte, bijv. doordat iemand binnenkomt;
g)
Oordoppen, koptelefoon, slimme bril of slim horloge worden gedetecteerd;
h)
Als u gedurende het tentamen verdacht kijkgedrag vertoont, bijv. langere tijd en/of stelselmatig
naar andere objecten dan uw scherm kijkt;
i)
U heeft een mobiele telefoon binnen handbereik en/of gebruikt deze;
j)
U maakt gebruik van (overige) ongeoorloofde hulpmiddelen;
k)
U maakt gebruik van ongeoorloofde websites en/of applicaties;
l)
Overige gedragingen en/of handelingen die niet toelaatbaar zijn en welke door de
examencommissie ter beoordeling worden voorgelegd.
Wanneer ontoelaatbaar gedrag wordt geïdentificeerd, zal een rapport worden samengesteld bestaande
uit de (opgenomen) beelden die aan de examencommissie wordt overgelegd. De examencommissie zal
dan het verloop van het proces bepalen. De examencommissie neemt contact op met de student. De
student krijgt de kans om te reageren via (schriftelijke) hoor-en wederhoor. Op verzoek kan de student
de beelden (screenshots) bekijken.
Door het ontoelaatbare gedrag/ontoelaatbaar handelen of nalaten van de student bij een online
proctored tentamen kan het voor de examinator onmogelijk geworden zijn een juist oordeel te vormen
over de door de student verworven kennis, inzicht en vaardigheden of over de kennis, inzicht en
vaardigheden van (een) medestudent(en) (in het geval van samenspannen, illegaal samenwerken,
medeplichtigheid en/of medeplegen). Ontoelaatbaar gedrag kan door de examencommissie worden
bestempeld als fraude. Wanneer de examencommissie vaststelt dat er fraude is gepleegd, kan de
examencommissie een sanctie opleggen. De (fraude) procedure bij een regulier (campus) tentamen
wordt gevolgd.
De examencommissie is bevoegd een waarschuwing te geven voor het niet naleven van de
gedragsregels. Een waarschuwing is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
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