TENTAMENS MET ONLINE PROCTORING MAKEN
Zet de link van de FSW chat ook in je
mobiel voor het geval je computer scherm
bevriest (=tinyurl.com/fswchat)

Print deze leaflet en houd
deze bij je computer in de
buurt.

Gedraag je zoals je je
normaal ook tijdens je
tentamen gedraagt.

Wat moet je doen om je voor te bereiden op een tentamen met online proctoring?
Bij Universiteit Leiden maken we bij
tentamens gebruik van Proctorio,
een online surveillance software, in
combinatie met toetsafname via de
toetsapplicatie Remindo.
Online surveillance is vergelijkbaar
met het toezichthouden tijdens een
tentamen in de tentamenzaal: bij de
online variant kijken getrainde
surveillanten na afloop of er geen
onregelmatigheden gedurende et
tentamen hebben plaatsgevonden.
Beelden die bestempeld worden als
opvallend gedrag worden verder
beoordeeld door de
examencommissie. Concentreer je
gewoon op je tentamen.

Neem de leaflet en de
Privacyverklaring goed door.
Informatie vind je op deze website
en krijg je van je opleiding en het
Digital Testing team.
Heel veel succes met je tentamens!

3 weken
voor het tentamen

1 week
voor het tentamen

1 uur
voor het tentamen

tijdens
het tentamen

na
het tentamen

Zorg voor:
• een rustige ruimte
• stabiel internet
(tip: gebruik een netwerkkabel)
• een goede laptop inclusief
werkende webcam en microfoon
• (indien nodig) de aanvraag
van speciale voorzieningen
zoals extra toetstijd
• actie als je vragen of bezwaren
hebt op het gebied van privacy,
of om andere gronden niet kunt
meedoen
• een tijdige inschrijving voor je
tentamens via uSis. Dit kan tot
uiterlijk 10 dagen voor de toets
• een print van deze leaflet om bij
je computer neer te leggen

Zorg dat je:
• de instructies en brochure goed
hebt doorgenomen en lees
eventueel de privacyverklaring
• een LU kaart hebt
• de nieuwste versie van Google
Chrome en de Chrome Proctorio
plug-in hebt geïnstalleerd
• de systeemcheck van Proctorio
hebt doorlopen (maak een
oefentoets op ul.remindotoets.nl)
• goed bent voorbereid op het
tentamen
• de link naar de FSW chat ook in
je telefoon hebt staan voor het
geval je computer scherm
bevriest (=tinyurl.com/fswchat)

Zorg dat:
• jouw huisgenoten weten
wanneer
je een tentamen hebt; laat hen
niet te veel internetdata
gebruiken
• je een briefje met ‘niet storen’ op
de deur hebt geplakt
• je je toets ruimte ingericht hebt:
zorg voor een leeg bureau en
goede verlichting, een drinkflesje,
stroomaansluiting en
een opgeladen laptop
• jouw LU kaart klaarligt bij je
computer
• je het wachtwoord van je ULCN
account weet
• je op tijd voor de start van het
tentamen ingelogd bent en de
pre-checks hebt gedaan. 30
min. van tevoren kun je inloggen.
Pre-checks duren ca. 5-10 min.

Zorg dat je:
• je plek niet verlaat
• geen bril op hebt tijdens de ID
check (dit is tijdens het tentamen
wel toegestaan)
• NOOIT op ‘stop screensharing’
drukt! Gebruik eventueel de ‘hide’
optie om je webcambeeld niet
constant in beeld te hebben
• niet op de rode knoppen klikt
(huisje & ‘Afsluiten’)
• problemen met het tentamen
buiten jouw macht om meldt via
de FSW chat
• geen koptelefoon op / oortjes in
hebt
• geen smartwatch om hebt en
andere elektronische apparatuur
behalve je laptop buiten bereik
ligt

Je kunt Chrome en
Proctorio van je computer
verwijderen. Proctorio legt
geen gegevens meer van je
vast nadat je het tentamen
hebt afgenomen. Wellicht
heb je meerdere tentamens
in Remindo met Proctorio,
dan is het handig om de
plug-ins te behouden

Verdachte situaties online proctoring

