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ALGEMENE RICHTLIJNEN TILBURG UNIVERSITY VOOR ONLINE GEPROCTORDE 

TENTAMENS MET EEN ONLINE PROCTORING SYSTEEM  
 

 

De examencommissies van Tilburg University (TiU)1, 

 met betrekking tot de plicht van het College van Bestuur om de persoonsgegevens 

van studenten te beschermen in overeenstemming met de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) en om zorg te dragen voor de praktische organisatie 

van tentamens zoals vastgelegd in artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), 

 in samenhang met artikel 7.12b, eerste lid onder e van de WHW en in aanvulling op 

de Regels en Richtlijnen van elke faculteit en opleiding, 

besluit de TiU Algemene richtlijnen voor online geproctorde tentamens  met een 

systeem van online proctoring (Richtlijnen) vast te stellen, die als volgt luiden: 

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 Definities 

 

Examinator: Een docent die verantwoordelijk is voor een individuele 

onderwijseenheid bij TiU en die door de betreffende 

examencommissie wordt aangewezen om studenten te 

beoordelen door het afnemen van tentamens over de 

onderwijseenheid en het bepalen van de resultaten. 

 

Examencoördinator: Persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van de 

tentamens. 

Regels en Richtlijnen van de 

examencommissie / R&G: 

De toepasselijke regels en richtlijnen van een 

examencommissie van een TiU-opleiding. 

OER: Onderwijs- en examenregeling van een TiU-opleiding. 

Roosteraar: Medewerker die verantwoordelijk is voor de planning van 

de onderwijs- en het examenrooster op een faculteit. 

AS: Academic Services 

 

LIS: Library & IT Services 

Student: Een persoon die een TiU opleiding volgt. 

                                                   
1 Het gaat hierbij om de volgende examencommissies: de Examencommissie van de Tilburg 
School of Economics and Management; de Examencommissie Tilburg Law School; de 
Examencommissie Humanities and Digital Sciences; de Examencommissie Psychologie; de 
Examencommissie Maatschappijwetenschappen; de Examencommissie van Tilburg School 
of Catholic Theology; en de Examencommissie Data Science. 
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Hardware: Computer (laptop/desktop), webcam en microfoon of ander 

apparaat dat door de student wordt gebruikt bij deelname 

aan een tentamen met online proctoring. 

 

Tentamen: Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de 

vaardigheden van een student op het gebied van 

een bepaald studieonderdeel over, alsmede de 

beoordeling van de resultaten van dat onderzoek. 

Onder tentamen wordt in deze richtlijnen ook 

verstaan een schriftelijk of digitaal tentamen of 

(tussen)toets en een centraal georganiseerde 

eindtoets. 

 

Proctoring Agency: Het softwarebedrijf dat Online geproctorde 

tentamens voor TiU faciliteert. 

Toetssysteem: Een softwaresysteem/dienst waarmee tentamens 

kunnen worden afgenomen. 

Online proctoring systeem: Een softwaresysteem/dienst die het mogelijk maakt 

om fraude op te sporen bij het afnemen van 

tentamens via het toetssysteem. 

Online geproctord tentamen: Online geproctorde tentamens zijn getimede 

tentamens die studenten afleggen terwijl proctoring 

software het gedrag en hardware van studenten 

en/of gedrag om fraude te voorkomen en/of op te 

sporen monitort.  

 

Helpdesk van de Proctoring Agency: In geval van technische problemen kunnen 

studenten de helpdeskmedewerkers van de 

Proctoring Agency bereiken via de chat-functionaliteit 

van het Online geproctord tentamen. 

Coördinator online proctoring:  De TiU-functionaris zoals vermeld in artikel 5 is 

verantwoordelijk voor de algemene organisatie van 

online geproctorde tentamens. 

 

TiU Reviewer: Aangewezen functionaris van TiU die de opnamen 

van het Online geproctord tentamen controleert op 

onregelmatigheden en rapporteert over vermoedens 

van fraude. 

 

Decaan: De decaan van een TiU-faculteit. 

College van Bestuur: Het College van Bestuur van TiU. 

Proctored gegevens: De door het Toetssysteem dat wordt gebruikt voor 

online proctoring verzamelde gegevens. 

Tentamenvragen en antwoorden van studenten op 
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deze tentamenvragen worden apart verzameld en 

worden niet in aangemerkt als Proctored gegevens. 

examencommissie: Een door het College van Bestuur van de universiteit 

aangewezen commissie in de zin van artikel 7.12 

van de Wet op het Hoger Onderwijs en 

Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). 

 

Artikel 2 Verhouding tot de rol en taak van het College van Bestuur en de 

examencommissie 

2.1 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van 

en de algemene procedures met betrekking tot de tentamens en examens 

waarop deze richtlijnen van toepassing zijn, met inbegrip van de opzet en de 

effectiviteit van de interne kwaliteitsborging van TiU. 

2.2  De examencommissie is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van 

de organisatie en de procedures met betrekking tot tentamens en examens. 

2.3  Een online geproctord tentamen kan alleen worden afgenomen met een door 

het College van Bestuur goedgekeurd Proctoring Agency. 

 

Artikel 3 Bereik van de richtlijnen 

3.1 Deze richtlijnen hebben betrekking op georganiseerde en geroosterde online 

geproctorde tentamens. De instructies voor examinatoren en studenten zijn 

onderdeel van deze richtlijnen en opgenomen in bijlage 1. 

3.2  In geval van een conflict over een online geproctord tentamen tussen deze 

richtlijnen en de Regels en Richtlijnen van de betrokken examencommissie, 

prevaleren deze richtlijnen, tenzij het specifieke artikel of lid van de Regels en 

Richtlijnen van de examencommissie daarin voldoende voorziet of een 

voorrangsregel geeft. 

 

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR ONLINE GEPROCTORDE TENTAMENS  

 

Artikel 4 Criteria voor Online geproctorde tentamens  

4.1 De examencommissie kan besluiten of een tentamen met een online proctoring 

systeem dient te worden afgenomen.  

4.2 Een tentamen wordt alleen afgenomen met online proctoring als het vak een 

vak is met kennisgerichte tentamens en door de opleidingsdirecteur van de 

opleiding wordt erkend als een sleutelvak dat cruciaal is voor of dicht op het 

moment van de beslissing van de examencommissie om een diploma uit te 

reiken.  

4.3 In gevallen waarin de examencommissie beslist over online proctoring en het 

gebruik van het Toetssysteem, vindt de examencommissie het noodzakelijk dat 

TiU: 

 de identiteit van de student die het tentamen aflegt kan verifiëren; 

 maatregelen kan nemen om te voorkomen dat er tijdens het tentamen wordt 

gefraudeerd; 

 kan bevestigen dat het tentamen binnen de gestelde termijn is afgerond; 

 redelijkerwijs de maatschappelijke waarde van het geheel van de 

tentamens en de graad kan garanderen. 
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HOOFDSTUK 3 DE COÖRDINATOR ONLINE PROCTORING, TIU REVIEWER EN 

EXAMINATOR 

 

Artikel 5 De coördinator online proctoring 

5.1 Er is één centrale coördinator online proctoring. Hij of zij wordt benoemd door 

het College van Bestuur. 

5.2 De coördinator online proctoring is verantwoordelijk voor: 

a. het bijhouden van een overzicht van de tentamens die worden afgenomen 

met behulp van de Proctoring Agency, inclusief het Toetssysteem waarmee 

deze worden afgenomen; 

b. de coördinatie van de ondersteuning van docenten door middel van 

medewerkers docentondersteuning bij het omzetten van hun tentamens in 

een online geproctord tentamen met de Proctoring Agency; 

c. het bewaken van de gang van zaken tijdens de tentamens door middel van 

evaluatieformulieren. 

5.3 Als blijkt dat er technische problemen zijn met het Toetssysteem tijdens de 

afname van een gepland online geproctord tentamen, wordt de coördinator 

online proctoring hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. De coördinator 

online proctoring maakt een impact analyse na overleg met de directeur van AS 

en de directeur van LIS. 

 

Artikel 6 TiU Reviewers 

6.1 Binnen vijf dagen na afloop van het tentamen worden de opnames 

geanalyseerd door de TiU Reviewer om mogelijke fraude door studenten op te 

sporen. 

6.2 Als de TiU Reviewer een geval van vermoedelijke fraude waarneemt of een 

onregelmatigheid die aanleiding geeft tot verdenking van fraude, maakt hij/zij 

een proces-verbaal op van de geconstateerde fraude. Een student specifieke 

analyse van het online proctoring systeem wordt aan het proces-verbaal 

toegevoegd. De opmerkingen van de studenten over eventuele ongewenste 

onregelmatigheden, zoals die door hen aan het einde van het tentamen worden 

genoemd, worden eveneens bijgesloten. De TiU Reviewer stuurt het proces-

verbaal en de bijlagen naar de examencommissie. De verdere procedure met 

betrekking tot fraude is vastgelegd in artikel 14 en in de Regels en Richtlijnen 

van de examencommissie. 

 

Artikel 7 De examinator 

7.1 De examinator is verantwoordelijk voor het opstellen en leveren van de 

tentamenopgaven en het voorblad (zie bijlage 1). 

7.2 De examinator is 30 minuten voor en na de aanvang van het tentamen 

beschikbaar voor de coördinator online proctoring. 

 

HOOFDSTUK 4 RANDVOORWAARDEN VOOR ONLINE GEPROCTORDE 

TENTAMENS 

 

Artikel 8 Identificatie en locatie tentamens 

8.1 Studenten moeten hun identiteit kunnen aantonen met behulp van hun TiU-

studentenkaart bij aanvang van het online geproctorde tentamen. Als alternatief 
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mag de student ook een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken, zolang 

de volledige naam en foto duidelijk zichtbaar zijn. In dat geval is het advies om 

de SSN/BSN en andere onderdelen te bedekken. 

8.2  Het online geproctorde tentamen wordt afgenomen op een locatie naar keuze 

van de student, zolang aan de volgende voorwaarden op de examenlocatie 

wordt voldaan: 

a. De verlichting in de ruimte moet helder genoeg zijn om als "daglicht"-

kwaliteit te worden beschouwd. Verlichting van boven heeft de voorkeur. Als 

er geen licht van boven beschikbaar is, mag de lichtbron zich niet achter de 

student bevinden. 

b. De student moet alleen zijn in de kamer. 

c. De kamer moet zo stil mogelijk zijn. Geluiden zoals muziek of televisie zijn 

niet toegestaan. 

d. De student moet aan een leeg bureau of tafel zitten, tenzij uitdrukkelijk 

anders bepaald op het voorblad van het tentamen. 

e. In de omgeving (de oppervlaktes) rondom de student mogen zich geen 

schrijf- of spiekbriefjes bevinden. 

f. De student mag geen ‘wearables’ hebben, zoals smart watches en/of health 

check apparaten, anders dan die welke expliciet op individuele basis zijn 

toegestaan. 

g. De student mag niet beschikken over een telefoon of ander materiaal met 

vergelijkbare kenmerken of functies waarvoor de raadpleging of het gebruik 

tijdens het tentamen niet expliciet is toegestaan; 

h. De student mag niet beschikken over teksten of ander materiaal met 

vergelijkbare kenmerken of functies waarvoor de raadpleging of het gebruik 

tijdens het tentamen niet expliciet is toegestaan; 

i. Verder zijn de Regels en Richtlijnen van de desbetreffende 

examencommissie van toepassing.  

8.3 Een webcamscan van het bureau/de tafel waar de student het tentamen aflegt, 

kan deel uitmaken van de procedure. 

8.4 De student dient het tentamen af te leggen in dezelfde kamer die gescand is 

voor de proctoring set-up, zoals bedoeld in bijlage 1, voor het betreffende 

tentamen. 

 

Artikel 9 Aanleveren en bewaren van de ingeleverde tentamenscripts 

9.1 In het geval van een online geproctord tentamen levert de examinator uiterlijk 

vijf werkdagen voor de aanvang van het tentamen, het af te leggen tentamen 

digitaal aan in het Toetssysteem in de goedgekeurde opmaak. 

9.2 Alle online geproctorde tentamens, zoals bedoeld in artikel 4, zijn voorzien van 

een door de examinator ingevuld voorblad. 

9.3 Na het online geproctorde tentamen verzamelt de examinator de digitaal 

ingevulde tentamenscripts (antwoorden van het tentamen). 

 

Artikel 10 Andere voorwaarden voor online proctored georganiseerd tentamens 

10.1 Online geproctorde tentamens kunnen alleen worden afgelegd in ruimten die 

voldoen aan de criteria van artikel 8. 

10.2 Een online geproctord tentamen wordt afgenomen met behulp van de hardware 

van de student (zie bijlage 2). 
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10.3 De hardware, als bedoeld in 10.2, dient te voldoen aan de eisen die zijn 

opgenomen in bijlage 2. De hardware moet tevens voorzien zijn van een 

werkende webcam en microfoon. Indien dit laatste niet mogelijk is, kan de 

student uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het tentamen contact opnemen 

met LIS. 

10.4 Studenten dienen de instructies in bijlage 1 te volgen wanneer zij na een 

tentamenopdracht een foto moeten uploaden van een geschreven antwoord op 

papier met behulp van een mobiele telefoon/camera. 

10.5 De student moet tijdens het tentamen te allen tijde in het zicht blijven van de 

webcam. Het is de student niet toegestaan het toilet te bezoeken, tenzij er voor 

dit doel ingebouwde pauzes zijn of er toestemming is verleend op individuele 

basis. 

10.6 Helpdeskmedewerkers van het Proctoring Agency zijn via de chatfunctie van het 

Proctoring Agency bereikbaar om studenten bij te staan bij technische 

problemen. De chatfunctie is beschikbaar voor studenten tot een half uur na de 

geplande eindtijd van het tentamen.  

10.7 Een online geproctord tentamen dat 90 minuten of minder duurt, bevat geen 

ingelaste pauzes. Als een online geproctord tentamen langer dan 90 minuten 

duurt, kan een ingelaste pauze worden opgenomen en worden de studenten 

hierover geïnformeerd op het voorblad. Het deel van het online geproctorde 

tentamen vóór een ingelaste pauze moet binnen de gestelde tijd worden 

afgerond en kan niet worden heropend als de ingelaste pauze begint. Studenten 

kunnen met het nieuwe deel van het online geproctorde tentamen beginnen, 

wanneer de ingelaste pauze is afgelopen. 

10.8 Wanneer de student het online geproctorde tentamen na een ingelaste of 

anderszins toegestane pauze wenst te hervatten, kan een webcamscan als 

bedoeld in artikel 8 worden aangevraagd. 

10.9 De onderzoeksresultaten zijn pas definitief nadat is vastgesteld dat er geen 

vermoedens van onrechtmatige onregelmatigheden, waaronder fraude, 

bestaan. 

 

HOOFDSTUK 5 RECHTEN EN PLICHTEN VAN STUDENTEN 

 

Artikel 11 Studenten 

11.1 Studenten ontvangen adequate 'Instructies voor online geproctorde tentamens' 

en een overzicht van de eisen voor deelname aan een online geproctord 

tentamen (bijlage 1 en 2). 

11.2 Na elk online geproctord tentamen zal er een vragenlijst beschikbaar zijn voor 
studenten. In deze vragenlijst kunnen studenten hun opmerkingen plaatsen. 
Indien dit gerechtvaardigd is, worden deze opmerkingen meegenomen in de 
beoordeling. 

11.3 Wanneer studenten technische problemen ondervinden, kunnen ze via de 

chatfunctie contact opnemen met het Proctoring Agency voor hulp en dit, 

gedetailleerd en indien mogelijk met bewijs, rapporteren in de definitieve 

vragenlijst die door het Toetssysteem wordt verstrekt.  

11.4 De student is verplicht de instructies in bijlage 1 op te volgen. Dit omvat een 

procedure om na te gaan of hun ICT-apparatuur proctoring mogelijk maakt. 

11.5 Het online geproctorde tentamen moeten binnen de gestelde termijn online 

gestart en afgerond worden.  
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11.6 Studenten kunnen hun TiU inloggegevens gebruiken om in te loggen in het 

Toetssysteem. De validering van de afronding van het tentamen gebeurt op 

basis van het e-mailadres of het studentnummer van de student. 

11.7 Indien een student zich niet houdt aan de instructies in bijlage 1, kan het 

tentamen eventueel ongeldig worden verklaard. 

11.8 Fraude in de zin van artikel 14 heeft tot gevolg dat de tentamenresultaten van 

de betreffende student niet worden beoordeeld en dat de student is gezakt voor 

het tentamen en/of wordt uitgesloten van een toekomstige 

tentamenmogelijkheid met inbegrip van alle tentamens en/of 

examenonderdelen. Beslissingen over het plegen van fraude en sancties 

worden uitsluitend door de examencommissie genomen. Let op: het 

Toetssysteem of de Proctoring Agency beslist hier niet over; het levert alleen 

proctored gegevens aan de TiU Reviewer en de examencommissie. 

11.9 Studenten die menen niet te voldoen aan de technische eisen die zijn 

opgenomen in bijlage 2 kunnen bij de inschrijving of uiterlijk 5 werkdagen voor 

het tentamen contact opnemen met IT Support 

(itsupport@tilburguniversity.edu). In overleg met de student zal TiU proberen - 

binnen de overheidsmaatregelen en de praktische uitvoerbaarheid - een 

mogelijke technische of andere praktische oplossing te vinden om deel te 

nemen aan het geplande tentamen. Gezien bovenstaande beperkingen zijn de 

mogelijkheden echter beperkt en is er niet in alle gevallen (tijdig) een oplossing 

voorhanden.  

11.10 Studenten die uiterlijk bij de inschrijving of ten minste 5 dagen voor het 

tentamen via online.exams@tilburguniversity.edu aangeven dat zij 

onoverkomelijke privacybezwaren hebben met betrekking tot een online 

geproctord tentamen, kunnen niet verplicht worden om in de komende 

tentamenperiode deel te nemen aan een online geproctord tentamen. Zij 

worden doorverwezen naar de eerstvolgende tentamenmogelijkheid. Of die 

volgende tentamenmogelijkheid ook in de vorm van een online geproctord 

tentamen wordt afgenomen en of deze in hetzelfde academisch jaar (al dan niet 

voor een beperkte groep) op de campus plaatsvindt, is afhankelijk van 

overheidsmaatregelen en de praktische uitvoerbaarheid binnen een 1,5 

metersamenleving in de komende periode. Indien een vak alleen met een online 

geproctord tentamen kan worden aangeboden, bestaat de kans dat iemand die 

om deze reden niet wil deelnemen, studievertraging ondervindt. 

 

HOOFDSTUK 6 PRIVACY EN RECHTSBESCHERMING 

 

Artikel 12 Privacy 

12.1 Door het afleggen van het online geproctorde tentamen gaat de student akkoord 

met het privacy beleid van Tilburg University zoals vastgelegd in het Privacy 

Statement (bijlage 3). 

12.2 Na afloop van het tentamen hebben de TiU Reviewers toegang tot de Proctored 

gegevens om vast te stellen of de tentamens volgens de richtlijnen zijn 

afgerond. 

12.3 Proctored gegevens zullen alleen worden verzameld en gebruikt voor het in 

12.2 genoemde doel. De Proctored gegevens zullen 30 dagen na de opname 

van het tentamen worden vernietigd. 

mailto:itsupport@tilburguniversity.edu
mailto:online.exams@tilburguniversity.edu
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12.4 Het toezicht op de correcte verwerking (inclusief verwijdering) van de Proctored 

gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van AS, bij wie de 

online proctoring organisatie is georganiseerd. 

 

Artikel 13 Rechtsbescherming 

13.1 Studenten hebben het recht op toegang tot de verwerkte Persoonsgegevens, 

correctie van Persoonsgegevens indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, 

verwijdering van Persoonsgegevens, beperking van de verwerking van 

Persoonsgegevens en overdraagbaarheid van Persoonsgegevens, en bezwaar 

te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens, zoals beschreven in de 

AVG.  

13.2 In aanvulling op artikel 11.10 wordt de student die gebruik wil maken van zijn of 

haar privacy rechten, zoals bedoeld in 13.1, verwezen naar het Privacy 

Statement Tilburg University . 

 

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 14 Fraude 

14.1 Bij een melding van (een vermoeden van) fraude zijn de Regels en Richtlijnen 

van de examencommissie met betrekking tot fraude van toepassing.  

14.2  Onder fraude (of poging tot fraude) van de student wordt, naast de bestaande 

regels met betrekking tot fraude zoals vastgelegd in de Regels en Richtlijnen, in 

ieder geval, onder meer, het volgende verstaan: 

a. gebruik van het identiteitsbewijs van iemand anders; 

b. iemand anders het tentamen laten maken of deel te laten nemen aan het 

tentamen; 

c. iemand te laten helpen bij het maken van het tentamen; 

d. gebruik of poging tot gebruik van niet-toegestane (digitale) bronnen, 

communicatie middelen of apparaten tijdens het tentamen;  

e. gebruik of poging tot gebruik van ongeoorloofde gedrukte of 

handgeschreven documentatie;  

f. de student is niet meer in het zicht van de webcam en/of heeft de microfoon 

en andere noodzakelijke apparaten die nodig zijn voor online proctoring 

uitgeschakeld tijdens het afleggen van het tentamen, voor zover dit buiten 

de (eventuele) geautoriseerde pauzes plaatsvindt; 

g. (poging tot) technische aanpassingen die het proctoring systeem 

ondermijnen. 

14.3 Na ontvangst van een melding van een vermoeden van fraude als bedoeld in 

artikel 6.2, beoordeelt de examencommissie de Proctored gegevens voor haar 

beslissing over fraude en mogelijke sancties tot 30 dagen na afloop van het 

online geproctorde tentamen. Indien de examencommissie een vermoeden van 

(identiteit)fraude heeft, kunnen de Proctored Gegevens die via het 

Toetssysteem zijn verzameld, worden bewaard gedurende de periode die nodig 

is om een definitieve uitspraak te doen over de rechtmatigheid van het resultaat 

van een tentamen (inclusief de periode waarin een juridische procedure wordt 

gevoerd).  

14.4 In geval van onregelmatigheden is de examencommissie bevoegd een 

(tussen)toets of tentamen of een deel daarvan ongeldig te verklaren voor de 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/disclaimer/privacy-statement?utm_source=short-url
https://www.tilburguniversity.edu/nl/disclaimer/privacy-statement?utm_source=short-url
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student of voor alle (of een deel van de) studenten indien een juiste beoordeling 

van de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de examinandus op die 

(tussen)toets of dat tentamen of dat deel daarvan redelijkerwijs niet mogelijk is 

of indien de kwaliteit van de (tussen)toets of het tentamen of het deel daarvan 

niet kan worden gewaarborgd. In dit verband kunnen onregelmatigheden onder 

meer betrekking hebben op fraude; een technisch mankement; 

onregelmatigheden veroorzaakt door docenten/examinatoren, studenten of 

derden; en een technische of niet-technische andere storing of calamiteit. 

 

Artikel 15 Overmacht 

In geval van overmacht (bijvoorbeeld totale stroomuitval bij TiU, uitval Toetssysteem) 

zal de coördinator online proctoring binnen 48 uur na de datum van het tentamen een 

schriftelijk verslag uitbrengen en de examencommissie hiervan op de hoogte stellen. De 

examencommissie beslist, na overleg met de directeur van AS en de directeur van LIS, 

over de geldigheid van het tentamen. 

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten van (online) tentamenmateriaal 

16.1  De intellectuele eigendomsrechten van (online) tentamenmaterialen zijn 

eigendom van Tilburg University. 

16.2 Het produceren, beschikbaar stellen en/of verspreiden van (delen van) (online) 

tentamens aan derden door studenten van Tilburg University door middel van 

foto-, video-, film- of geluidsopnamen of enige andere (digitale) vorm is niet 

toegestaan. Studenten die desondanks (online) tentamenmateriaal aan derden 

ter beschikking stellen, handelen in strijd met de Gedrags- en Huisregels van 

Tilburg University en kunnen door de examencommissie van dit of enig ander 

tentamen worden uitgesloten en voor de rechter worden gedaagd. 

 

Artikel 17 Slotoverwegingen 

17.1 In gevallen van online geproctorde tentamens waarin deze richtlijnen niet 

voorzien, beslist de examencommissie in het belang van haar wettelijke 

verplichtingen om de kwaliteit van de organisatie en de procedures met 

betrekking tot tentamens en examens te waarborgen. 

17.2 Deze richtlijnen treden in werking op 13 mei 2020.  

 

 

 

 

*** 
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BIJLAGE 1 - INSTRUCTIES VOOR EXAMINATOREN, TIU REVIEWERS EN 

STUDENTEN TIJDENS TENTAMENS (ZIE ARTIKEL 3, 6, 7 EN 11) 

 

Artikel 1 Taken van de examinatoren 

De examinator 

a. is verantwoordelijk voor het opzetten van het digitaal afgenomen geproctorde 

tentamen in het toetsprogramma ten minste 5 werkdagen voor de tentamendatum, 

inclusief een voorblad met instructies voor de studenten; 

b. benoemt een plaatsvervangend examinator als contactpersoon als de examinator 

niet aanwezig kan zijn bij de afname van een online geproctord tentamen; 

c. kan indien nodig worden vervangen door een vervangende examinator en zorgt er 

dan voor dat de vervanger op de hoogte is van de relevante regelgeving en taken; 

d. moet ten minste 30 minuten voor en na het begin van het tentamen online aanwezig 

zijn ten behoeve van de coördinator online proctoring; 

e. zorgt ervoor dat eventuele meldingen van fraude of verstoringen aan de 

examencommissie worden doorgegeven. 

 

Artikel 2 Taken van de TiU Reviewers 

De TiU Reviewer 

a. beoordeelt de opname na afloop van de tentamensessie om eventuele 

onregelmatigheden te signaleren; 

b. vult eventuele meldingen van fraude of onregelmatigheden aan met de schriftelijke 

opmerkingen van de studenten, indien verstrekt aan het einde van hun tentamen; 

c. zorgt ervoor dat eventuele meldingen van fraude of onregelmatigheden zowel aan 

de examinator als aan de examencommissie worden overhandigd. 

 

Artikel 3 Instructies voor studenten die een proctored georganiseerd tentamens 

afleggen 

Studenten 

a. moeten beschikken over een eigen computer (laptop/desktop) met webcam, 

microfoon en internetverbinding die voldoet aan de eisen van de proctoring 

software; 

b. zijn er, indien toepasselijk, verantwoordelijk voor dat de programma's die zij tijdens 

het tentamen nodig hebben, op hun hardware worden geïnstalleerd; 

c. zijn verplicht de instructies van de Proctoring Agency en het voorblad van het 

tentamen op te volgen voor, tijdens en onmiddellijk na een tentamen; 

d. zijn verantwoordelijk voor de nodige apparatuur tijdens het tentamen zoals vermeld 

in de gids Student Instructies voor online geproctorde tentamens; 

e. moeten hun identiteit vaststellen met behulp van hun TiU-studentenkaart. Studenten 

mogen als alternatief ook een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken, 

zolang de volledige naam en foto duidelijk zichtbaar blijven. In dat geval is het 

advies om de SSN/BSN en andere onderdelen te bedekken; 

f. moeten zich kleden alsof ze zich in een openbare omgeving bevinden; 

g. mogen geen koptelefoon, oordopjes of ander soort luisterapparatuur gebruiken, 

tenzij dit vanwege de aard van het tentamen specifiek wordt voorgeschreven. 

Oordopjes voor eenmalig gebruik zijn alleen toegestaan als ze aan het begin van 

het tentamen aan de webcam worden getoond; 

h. dienen op geen enkele wijze met andere personen te communiceren, behalve met 
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de helpdesk via de helpdeskfunctionaliteit;  

i. mogen geen telefoon gebruiken tijdens het afnemen van het tentamen om welke 

reden dan ook, tenzij de gepubliceerde regels voor het tentamen dit specifiek 

toestaan zoals opgenomen in het voorblad of door contact op te nemen met de TiU 

Service Desk; 

j. dienen zich niet uit het zicht van de webcam te bevinden tijdens het tentamen om 

welke reden dan ook, tenzij de gepubliceerde regels voor het tentamen dit specifiek 

toestaan; 

k. kunnen nog steeds worden toegelaten tot het online geproctorde tentamen 

gedurende de eerste 30 minuten na het begin van het tentamen. Deze studenten 

krijgen geen extra tijd; 

l. mogen alleen die documenten, boeken, rekenmachines, enz. gebruiken of 

raadplegen die door de examinator zijn toegestaan en die op het voorblad van het 

tentamen staan vermeld; 

m. mogen alleen naar het toilet gaan in de ingelaste pauzes, tenzij vooraf toestemming 

is gegeven; 

n. kunnen aan het einde van het tentamen een vragenlijst invullen om aan te geven of 

er zich verstoringen hebben voorgedaan die als een onregelmatigheid kunnen 

worden geregistreerd. 

 

Artikel 4 Instructies voor studenten die een foto van een schriftelijk antwoord op 

papier voor de webcam moeten uploaden 

1. De studenten dienen alle bladzijden die gebruikt worden om de vragen van het 

tentamen te beantwoorden voor de webcam (aan beide zijden) te houden voordat 

het tentamen begint. Alle bladzijden moeten volledig blanco zijn. 

2. Voor vragen waarbij de studenten gevraagd worden een bestand met een 

handgeschreven antwoord te uploaden, kunnen de studenten de vraag op papier 

beantwoorden. De studenten moeten hun studentennummer op elke pagina 

noteren. Studenten mogen niets uploaden voordat ze klaar zijn met het 

beantwoorden van alle vragen. 

3. De studenten mogen de antwoorden niet aanpassen nadat de foto's van de 

antwoorden zijn genomen. Dit wordt achteraf gecontroleerd door de TiU Reviewer. 

Het wordt als fraude beschouwd als studenten na het maken van de foto's met hun 

telefoon de antwoorden aanpassen.  

4. Studenten dienen al hun uitgewerkte antwoorden aan de webcam te laten zien. 

Studenten dienen ervoor te zorgen dat deze minstens 4 seconden zichtbaar zijn. 

Nadat dit is afgerond, sluit de student het tentamen af. 

5. Studenten moeten een foto maken van alle uitgewerkte antwoorden met hun 

mobiele telefoon en deze uploaden naar hun computer (bijvoorbeeld door ze naar 

hun persoonlijke TiU e-mail te sturen). 

6. De studenten dienen op hun computer de bestanden te downloaden die zij net naar 

zichzelf hebben gestuurd. De studenten dienen de kwaliteit van de afbeeldingen te 

controleren en de naam van het bestand aan te passen, zodat ze weten waar ze 

welke afbeelding in hun beoordeling moeten uploaden (d.w.z. het uitgewerkte 

antwoord op die vraag). 

7. De studenten dienen de verzamelde afbeeldingen in één bestand te comprimeren 

(bij voorkeur een ZIP-bestand, maar als ze ChromeOS/MacOS/Linux gebruiken, 

volstaat het standaard compressiebestand). 
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8. De studenten dienen een nieuwe toets te starten met één Canvas-quizvraag, het 

gecomprimeerde bestand te uploaden en op Submit te drukken om de toets in te 

leveren. 

 

Artikel 5 Slotoverwegingen 

Voor alle zaken die niet in deze instructies worden besproken, neemt de examinator 

contact op met de examencoördinator. De examinator noteert dit in het 

evaluatieformulier. 

 

 

*** 

 

  



Algemene richtlijnen Tilburg University voor online geproctorde tentamens 15 

BIJLAGE 2 - EISEN VOOR DE (LAPTOP)COMPUTER (ZIE ARTIKEL 10) 

 

Voor de tentamens die met online proctoring worden afgenomen, moet de computer 

(desktop/laptop) die door de student wordt gebruikt aan specifieke hard- en software-

eisen voldoen.  

 

In het onderstaande overzicht staan de eisen vermeld. 

 

De vereisten voor de computer (desktop/laptop): 

1. een werkende webcam (intern of extern), klaar voor video-opname; 

2. een werkende microfoon (intern of extern), klaar voor audio-opname; 

3. een werkend toetsenbord en muis (of een ander compatibel aanwijsapparaat); 

4. een internetverbinding (advies om een minimale uploadsnelheid van 1MB per 

seconde te hebben); 

5. webbrowser Google Chrome (versie 10 of hoger); 

6. een geïnstalleerde Proctorio plugin voor Google Chrome. De exacte 

specificaties van de plugin verschillen per besturingssysteem en zijn hier te 

vinden (https://proctorio.com/system-requirements). 

 

Zie ook:  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/tentamens/online-

proctoring onder 'Software en internetverbinding'. 

*** 

 

https://proctorio.com/system-requirements
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/tentamens/online-proctoring
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/tentamens/online-proctoring


Algemene richtlijnen Tilburg University voor online geproctorde tentamens 16 

BIJLAGE 3 - PRIVACY STATEMENT TIU TENTAMENS MET ONLINE PROCTORING 

 

Datum: 7 mei 2020 

 

Tilburg University (TiU) vindt privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met uw 

persoonsgegevens. In dit privacy statement beschrijven we wat er met uw 

persoonsgegevens gebeurt en hoe uw privacy wordt gewaarborgd wanneer u een TiU 

tentamen met online proctoring aflegt. 

 

Het algemene privacy statement van Tilburg University kunt u raadplegen op de webpagina 

Privacy Statement Tilburg University. 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

TiU is verantwoordelijk voor de in dit privacy statement beschreven gegevensverwerking, 

inclusief de verantwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid voor de opleidingen aan de 

Jheronimus Bosch Academy for Data Science. TiU heeft een wettelijke plicht om ervoor te 

zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende 

privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Proctorio is Privacy Shield-gecertificeerd en is gebonden aan een verwerkersovereenkomst 

met TiU en dus gebonden aan de AVG. 

 

2. Welke (categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt? 

Als u een tentamen op afstand aflegt waarbij TiU online toezicht houdt, zal TiU de volgende 

persoonsgegevens verwerken: 

a. naam (voornaam, initialen en achternaam); 

b. e-mail adres; 

c. afbeelding van TiU-studentenkaart of identiteitskaart als alternatief; 

d. foto van u, genomen via de webcam van uw computer/laptop; 

e. video- en audio-opnames van u en de tafel/balie waar u zich bevindt tijdens het maken 

van het tentamen, gemaakt via de webcam van uw computer; 

f. activiteiten op het scherm tijdens het maken van het tentamen; 

g. toetsaanslagen en muisbewegingen tijdens het maken van het tentamen; 

h. het IP-adres van het computernetwerk waarop uw computer/laptop is aangesloten; 

i. de webpagina's en applicaties die u tijdens het tentamen bezoekt; 

j. uw antwoorden op de tentamenvragen. 

 

3. Voor welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op welke wettelijke 

basis? 

Persoonsgegevens worden alleen voor de volgende doeleinden gebruikt: 

a.  authenticatie: TiU zal uw identiteit verifiëren om er zeker van te zijn dat u en alleen u 

het tentamen heeft afgelegd; 

b.  fraudebestrijding: TiU controleert of u zich aan de geldende regels heeft gehouden en 

geen gebruik heeft gemaakt van ongeoorloofde bronnen zoals spiekbriefjes, chats en 

het internet; 

c.  tijdsbestek controle: TiU controleert of u het tentamen binnen het gestelde tijdsbestek 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/disclaimer/privacy-statement
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heeft afgelegd; 

d.  verbetering van de kwaliteit van online proctoring: TiU gebruikt de data verwerkt tijdens 

online geproctorde tentamens (inclusief oefententamens) om haar begrip van het 

gebruikte proctoring systeem en de kwaliteit van online proctoring in het algemeen te 

verbeteren. 

 

Bij de verwerking van gegevens in het kader van online geproctorde tentamens beroept 

Tilburg University zich in het bijzonder op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang' (artikel 6 

lid 1 punt f AVG), al dan niet in combinatie met het 'algemeen/openbaar belang' (artikel 6 lid 

1 punt e AVG) dat TiU moet dienen op grond van haar publiekrechtelijke bevoegdheid om 

hoger onderwijs diploma's toe te kennen en de bescherming van het recht op het gebruik 

van een wettelijke titel waarop de student recht heeft. TiU wil de kwaliteit van het onderwijs 

en de toetsing kunnen garanderen, de maatschappelijke waarde van onze diploma's niet in 

gevaar brengen en onnodige studievertraging voor studenten voorkomen. Daarnaast wil 

TiU de gezondheid van onze studenten en medewerkers kunnen beschermen. 

TiU acht de verwerking van de gegevens dus noodzakelijk voor de door TiU nagestreefde 

legitieme belangen en de maatschappelijke waarde van het diploma en vindt dat de rechten 

en vrijheden van de studenten voldoende worden beschermd. 

 

Een tentamen wordt alleen gehouden met online proctoring als het vak een vak is met 

kennisgerichte tentamens en door de opleidingsdirecteur wordt erkend als een sleutelvak 

dat cruciaal is voor of dicht op het moment van de beslissing van de examencommissie om 

een diploma uit te reiken. In gevallen waar TiU kiest voor online proctoring is het 

noodzakelijk dat TiU: 

 de identiteit van de student die het tentamen aflegt kan verifiëren; 

 kan vaststellen dat er geen fraude is gepleegd tijdens het tentamen; 

 kan bevestigen dat het tentamen binnen de gestelde tijd is afgerond; 

 redelijkerwijs de maatschappelijke waarde van het geheel van de tentamens en 

examens en de graad kan garanderen. 

 

Studenten die uiterlijk bij de inschrijving of ten minste 5 dagen voor het tentamen via 

onlineproctoring@tilburguniversity.edu aangeven dat zij onoverkomelijke privacybezwaren 

hebben met betrekking tot een online geproctord tentamen, kunnen niet verplicht worden 

om in de komende examenperiode deel te nemen aan een online geproctord tentamen. Zij 

zullen worden doorverwezen naar de eerstvolgende tentamenmogelijkheid. Of die volgende 

tentamenmogelijkheid ook in de vorm van online proctoring wordt afgenomen en of deze in 

hetzelfde studiejaar (al dan niet voor een beperkte groep) op de campus plaatsvindt, is 

afhankelijk van overheidsmaatregelen en de praktische uitvoerbaarheid binnen een 1,5 

metersamenleving in de komende periode. Indien een tentamen alleen in de vorm van 

online proctoring kan worden afgenomen, bestaat de kans dat iemand die om deze reden 

niet wil deelnemen, studievertraging oploopt. 

 

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die worden verzameld bij het maken van een tentamen op afstand 

met online toezicht worden met behulp van een geautomatiseerd systeem geëvalueerd en 

mailto:onlineproctoring@tilburguniversity.edu
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worden alleen bekeken door medewerkers van TiU die uit hoofde van hun functie als TiU 

Reviewer een rol hebben in de verwerking van uw persoonsgegevens voor 

bovengenoemde doeleinden en voor wie het noodzakelijk is om toegang te hebben tot de 

persoonsgegevens in geval van verdenking van fraude (bijv. leden examencommissies, 

College van Beroep voor de Examens). 

 

Nota bene: studenten zijn niet onderhevig aan besluitvorming op basis van uitsluitend 

geautomatiseerde verwerking zoals beschreven in artikel 22, lid 1 van de AVG; elk mogelijk 

geval van fraude wordt eerst beoordeeld door een TiU Reviewer, waarna de beslissing 

wordt genomen door de examencommissie, in het kader van de procedure die is 

beschreven in haar Regels en Richtlijnen. Het Toetssysteem beslist niet over fraude; het 

levert alleen gegevens aan. 

 

5. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 

De persoonsgegevens die in het kader van de online toezicht (zie vraag 2) worden 

verzameld, worden opgeslagen op een beveiligde Proctorio-server binnen de EU. Proctorio 

is het bedrijf dat de tool levert die TiU gebruikt voor online toezicht. De encryptie-algoritmen 

van Proctorio zijn veilig bewezen door jaren van testen en worden gebruikt door 's werelds 

meest kritische en ondoordringbare toepassingen. Ze maken gebruik van dubbele-

encryptie, ‘zero-knowledge’ technologie om persoonsgegevens te vervormen tijdens de 

overdracht en in de opslag met ‘end-to-end’ bescherming van elk stuk informatie die de 

computer van een student verlaat tijdens een tentamen. 

 

TiU heeft een verwerkersovereenkomst met Proctorio gesloten om ervoor te zorgen dat uw 

persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. 

Deze overeenkomst bepaalt ook dat Proctorio en haar onderaannemers (sub verwerkers) 

de persoonsgegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen verwerken en alleen mogen 

handelen in overeenstemming met de instructies van TiU. In principe worden uw 

persoonsgegevens niet met andere derden gedeeld, tenzij TiU daartoe wettelijk of op grond 

van een gerechtelijk bevel verplicht is. 

 

6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese 

Unie? 

Nee, uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese 

Unie. 

 

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om de doelen genoemd 

onder 3 te bereiken. Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen en 

verwerken met het oog op authenticatie, fraudebestrijding en tijdsbestek controle, geldt de 

volgende procedure: 

 De beoordeling van de tentamensessie wordt zo snel mogelijk na afloop van het 

tentamen uitgevoerd. 

 Als er geen identiteitsfraude of tentamenfraude wordt vermoed, worden de 

persoonsgegevens die via Proctorio zijn verzameld (zie onder 2) uiterlijk 30 dagen na 
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afname van het tentamen uit het Proctorio-systeem verwijderd. 

 Bij verdenking van identiteitsfraude of tentamenfraude wordt een pdf-verslag van de 

via Proctorio verzamelde persoonsgegevens (zie onder 2) bewaard gedurende de 

periode die nodig is om een beslissing te nemen over de rechtmatigheid van het 

resultaat van een tentamen (met inbegrip van de periode waarin een juridische 

procedure wordt gevoerd). Maar ook in dit geval worden de genoemde gegevens 

uiterlijk 30 dagen na afname van het tentamen in het Proctorio-systeem uit dit systeem 

verwijderd.  

 

TiU bewaart uw antwoorden op de tentamenvragen, en niet de persoonsgegevens die 

worden opgeslagen voor de doelen genoemd onder 3, volgens de bewaartermijnen die 

worden bepaald door de toepasselijke Regels en Richtlijnen van de betreffende 

examencommissie. 

 

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 

Proctorio maakt gebruik van ‘zero-knowledge’ encryptie, wat betekent dat de gegevens 

zowel tijdens het transport als in opslag worden versleuteld. ‘Zero-knowledge’ betekent: 

Proctorio heeft geen toegang tot de versleutelde gegevens die zijn opgeslagen op de 

Proctorio-servers. Dit unieke ontwerp betekent dat niets uw computer verlaat totdat het is 

versleuteld en nooit wordt ontcijferd totdat het wordt ontgrendeld door een bevoegde 

facultaire functionaris. Het is niet alleen ‘end-to-end’ encryptie, het is een nul-

kennissysteem. TiU neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies en elke vorm van 

onrechtmatige verwerking. Dit betekent dat - bijvoorbeeld - toegang alleen is toegestaan 

aan personen die onder 4 worden genoemd. 

 

9. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over de verwerking van mijn 

persoonsgegevens? 

Indien u vragen heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, of 

indien u toegang wenst tot de persoonsgegevens die wij verwerken, uw persoonsgegevens 

wenst te corrigeren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, uw persoonsgegevens 

wenst te laten verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens wenst te beperken en 

bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u terecht op 

Privacy Statement Tilburg University   

 

Om uw verzoek te kunnen behandelen, kan u gevraagd worden om een identiteitsbewijs te 

leveren. Op deze manier wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon is 

gedaan. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw verzoek behandelen, heeft u 

het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. 

 

Voor meer informatie: algemene Privacy Statement Tilburg University. 

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/disclaimer/privacy-statement
https://www.tilburguniversity.edu/nl/disclaimer/privacy-statement

