
Procedure bij gebruik video conferencing / video calls/hangout meets/digitale toetsing: 

Regelgeving/gedragscodes omtrent digitale afname op afstand:  
 

Mondelinge examens: 

● Informatie die naar de leerling gaat mag niet vooraf bekend zijn of eerder 
besproken zijn 

● Voorbereidingstijd is wordt ook gemonitord (camera blijft aanstaan) 
● Eventuele aantekeningen die een leerling maakt moeten heel kort zijn. 
● Eventuele aantekeningen gemaakt tijdens de voorbereiding mogen 

geraadpleegd worden maar niet worden voorgelezen. 
● De ruimte van de leerling moet vrij zijn van geschreven/gedrukt materiaal (ook 

niet op wanden,vloeren en plafond) al dan niet relevant voor het vak dat 
geëxamineerd wordt. De leerling kan worden gevraagd de camera rond de 
ruimte te laten gaan. 

● Er mogen geen andere personen in de ruimte van de examenkandidaat 
aanwezig zijn. De leerling kan worden gevraagd de camera rond de ruimte te 
laten gaan. 

● De leerling mag alleen blanco papier voor zich hebben.  
● Geadviseerd om gesprekken eventueel op te nemen. 
● Bij internet-storing kan er gepauzeerd worden en bij herstel van verbinding een 

herstart plaatsvinden. Indien een verbinding niet meer tot stand komt dient er 
een nieuw moment ingeroosterd te worden. 

Presentaties: 

● Bij presentaties geldt dat de docent zorgt voor een opzet die de werkelijkheid zo 
veel als mogelijk benaderd. Bij beoordeling is het zaak dat de inhoud wordt 
beoordeeld en de wijze van presentatie (mogelijk iets anders dan voor een 
klas), slechte verbinding of geluid - en/of beeldkwaliteit mag de beoordeling niet 
beïnvloeden. 

Digitale schriftelijke toetsen: 

● Digitale schriftelijke toetsen worden volgens instructies afgenomen en zijn 
daarmee onderdeel van het examenreglement.  

● Het ingeleverde digitaal materiaal wordt op plagiaat gecontroleerd. 
● Leerlingen werken binnen het afgesproken tijdslot. Te laat inleveren kan tot 

puntenaftrek leiden. 
● De leerling hanteert het principe van “academic honesty”: raadpleegt geen 

oneigenlijke materialen; maakt geen gebruik van andere dan toegestane 
hulpmiddelen; staat in voor eigen gemaakt werk; heeft tijdens toetsafname 
geen contact met de “buitenwereld” (er zijn ook geen andere personen in de 
afname-ruimte aanwezig). 


