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Achtergrond
Dit addendum is opgesteld naar aanleiding van de wijzigingen in het toetsbeleid door de getroffen
maatregelen i.v.m. Covid-19. Voor toetsing is de Richtlijn Toetsing op afstand opgesteld, die met
ingang van 24 maart 2020 is ingegaan. Deze richtlijn houdt in dat er geen fysiek onderwijs en geen
fysieke toetsen worden geboden. Om studievertraging zo veel mogelijk te voorkomen, hebben de
examencommissies van de faculteit der Geneeskunde (“LUMC”) toestemming gegeven om toetsen
digitaal af te nemen via “online proctoring”. Dit betreft in eerste instantie een proefperiode, maar
kan indien voortgezet als standaard worden toegepast zolang de Covid-19 maatregelen van
toepassing zijn. Bij de toepassing van online proctoring kan de grootte van het cohort een beperking
vormen, waardoor de betreffende toets voorlopig geen doorgang kan vinden via online proctoring.
De student wordt hierover door de opleiding geïnformeerd. De examencommissies volgen hiermee
het beleid van de Universiteit Leiden.
“Online proctoring” biedt de mogelijkheid om online tentamens af te nemen, met toezicht op
afstand. Door monitoring op afstand met behulp van controlesoftware, webcam- en/of smartphonebeelden en/of meekijken op het scherm wordt tenminste een modicum aan surveillance geboden,
waarmee de validiteit van de toetsing zo goed mogelijk geborgd wordt. Om deze vorm van
tentaminering mogelijk te maken hebben de examencommissies onderstaande, aanvullende regels
opgesteld.

Hoofdstuk 4 Toetsen
Artikel 4.6 Het afnemen van de tentamens en de orde tijdens een tentamen
4.6.3 (V&A) 4.6.4 (BW) 4.6.5 (GNK, FRM) [SUB KOMT GEDURENDE DE MAATREGELINGEN TE
VERVALLEN]
Bij tentamens die twee uur of langer duren worden studenten tot uiterlijk 45 minuten na de
vastgestelde aanvangstijd toegelaten tot de ruimte waarin het tentamen wordt afgenomen en
kunnen niet eerder dan 45 minuten voor het vastgestelde eindtijdstip van het tentamen het
afleggen daarvan beëindigen, tenzij de examinator daarvoor toestemming geeft.
4.6.3a (V&A) 4.6.4a (BW) 4.6.5a (GNK, FRM) Bij tentamens die online worden afgenomen worden
studenten tot uiterlijk 5 minuten na de vastgestelde aanvangstijd toegelaten tot de (digitale) ruimte
waarin het tentamen wordt afgenomen.i De student neemt bij inlogproblemen direct contact op met
Bureau Digitale Toetsingii.

Hoofdstuk 6 Fraude, onregelmatigheid en plagiaat
Hoofdstuk 6 “Fraude, onregelmatigheid en plagiaat” van de Regels en Richtlijnen blijft onverminderd
van kracht.
Artikel 6.1 Fraude (GNK, FRM, BW, V&A)
6.1a Gedrag dat bij ‘on campus’ toetsen als frauduleus wordt aangemerkt, wordt ook als zodanig
aangemerkt bij online toetsen. Aanvullend hierop wordt ook het onderstaande als een
onregelmatigheid en/of fraude aangemerkt:
a. Het herhaaldelijk wegvallen van de internetverbinding.
b. Het langdurig kijken naar andere objecten of richtingen en/of het raadplegen van
bronnen anders dan die specifiek worden toegestaan.
c. Het verlaten van de positie achter de computer/webcam.
Toiletbezoek tijdens de afname van het tentamen is niet mogelijk.

d.

e.
f.
g.

h.
i.

Een uitzondering hierop zijn tentamens van meer dan 1,5 uur. Deze tentamens
kunnen in twee delen worden aangeboden.
Het onduidelijk in beeld zijn van de LUMC-pas aan het begin en van de student zelf
gedurende het gehele tentamen.
De student dient goed in beeld te zijn en de ruimte dient voldoende te zijn verlicht.
De aanwezigheid van extra personen in de ruimte waar het tentamen wordt
afgelegd.
Praten, zingen of andere achtergrondgeluiden tijdens het tentamen.
Het gebruiken of dragen van mediadragers, zoals smartphones, oorstukken,
slimme brillen, slimme horloges, etc.
Voorkom verdenking en laat dit volledig achterwege.
Het maken van screenshots dan wel foto’s van uw scherm.
Tenslotte dient de student tijdens de afname van het tentamen fatsoenlijk gekleed
te zijn.

Artikel 6.3 Door de examinator te treffen maatregelen bij onregelmatigheid of fraude
6.3.6 (V&A) 6.3.7 (BW) 6.3.8 (GNK, FRM)
Wanneer verdenking van sub a t/m i van art. 6.1a wordt geconstateerd, wordt dit door Bureau
Digitaal Toetsingiii terstond bij de betreffende examencommissie gemeld. Overtreding van sub c t/m i
van art. 6.1a kan leiden tot het door de examencommissie ongeldig verklaren van de toets. Indien de
student het niet eens is met deze beslissing, kan de student binnen 5 werkdagen een gemotiveerd
verzoek indienen bij de examencommissie om de zaak te bezien. Alle verdenkingen die vallen onder
sub a t/m b van art. 6.1a en alle overige gedragingen die als onregelmatig bestempeld kunnen
worden, worden door Bureau Digitaal Toetsing gemeld bij de betreffende examencommissie,
waarna de examencommissie een onderzoek zal instellen en waar nodig een sanctie zal bepaleniv.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De examencommissies van het LUMC hechten groot belang aan het goed toepassen van de AVG en
volgen hiervoor het beleid van de Universiteit Leidenv. In deze uitzonderlijke situatie zijn de
mogelijkheden beperkt. Online proctoring is momenteel de meest geschikte manier om toetsing
zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. De student is niet verplicht deel te nemen aan de toetsen
via Online Proctoring. Echter, consequenties die voort kunnen komen uit het niet deelnemen aan
toetsen via Online Proctoring, zoals bijvoorbeeld studievertraging, zijn voor risico van de student.
Artikel 9.3 (FRM)/ 10.3 (GNK, BW, V&A) Inwerkingtreding
Dit addendum op de regels en richtlijnen treedt in werking op 1 april 2020.

i

Om een soepele inlog voor alle studenten te garanderen, wil de examencommissie de student wijzen op het
belang van de aangegeven inlogtijd. De examencommissie adviseert de student dan ook om minimaal 5
minuten van tevoren paraat te zitten.
ii

In geval van nood dient de student de chatfunctie uit ProctorExam te gebruiken. Hier zitten medewerkers van
ProctorExam en van het LUMC paraat. Zij kunnen de student verder helpen. Indien de student voorafgaande
aan de toets problemen ondervindt, kan de student een mail sturen naar digitaaltoetsen@lumc.nl.
iii

Bureau Digitale Toetsing is in het LUMC belast met de organisatie van digitale toetsen.

iv

Zie artikel 6.4 en 6.5 van de Regels en Richtlijnen.

v

Zie de Privacyverklaring Universiteit Leiden Online Proctoring met behulp van ProctorExam

