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Protocol voor afleggen van een toets in de vorm van een presentatie – 
student 

 

Je gaat binnenkort een toets afleggen in de vorm van een (face-to-face of online) presentatie. In 
dit protocol staat een aantal regels die op deze toetsvorm van toepassing zijn. Lees deze regels 
goed door voordat je de toets gaat afleggen.  

1) Ook op toetsen in de vorm van een presentatie is het Gedragsreglement Toetsen en 
Tentamens tevens Fraudereglement van toepassing. Zorg dat je van tevoren goed weet 
welke zaken je wel en niet mag gebruiken tijdens het geven van de presentatie. Het 
gebruik van niet-toegestane zaken wordt gezien als fraude. Het opnemen van een toets 
in de vorm van een presentatie door de student op welke wijze dan ook, wordt als fraude 
beschouwd. Het opnemen van een presentatie is voorbehouden aan de examinator.  

2) In geval van een online presentatie, is het noodzakelijk dat je de functionaliteit, waarin de 
toets wordt afgenomen, kent en kunt gebruiken. 

3) In geval van een online presentatie is het van belang dat je niet gestoord wordt bij het 
afleggen van de toets. Kies daarom voor een rustige ruimte waarin zich geen andere 
mensen bevinden.  

4) Het is van belang dat de toets op tijd kan beginnen. De eindtijd staat immers vast. Zorg 
ervoor dat je op tijd aanwezig bent. In geval van een online presentatie dien je op de 
afgesproken tijd online te zijn in de afgesproken functionaliteit.  

5) Op verzoek van de examinator moet je je wettelijk identiteitsbewijs kunnen tonen. Houd 
je wettelijk identiteitsbewijs daarom bij de hand. 

6) In geval van een online presentatie, moet voor een geldige toets ook je camera zijn 
ingeschakeld, zodat je door de examinator visueel geïdentificeerd kan worden en zodat 
gecontroleerd kan worden of je geen gebruik maakt van niet-toegestane zaken. Zorg dat 
je gezicht en je oren zichtbaar zijn. In verband met de toetsdoelen kan het noodzakelijk 
zijn, dat je geheel zichtbaar bent. De examinator kan je ook vragen om met je camera de 
omgeving in beeld te brengen. 

7) Indien de toets in de vorm van een (face-to-face of online) presentatie wordt afgenomen 
door één examinator, wordt de toets opgenomen in beeld en geluid. De opname wordt 
tot 6 weken na de toetsdatum bewaard en is bedoeld om evaluatie van de beoordeling 
door een tweede examinator mogelijk te maken en om uitvoering van een herbeoordeling 
door een tweede examinator, indien het resultaat daartoe noodzaakt, mogelijk te maken. 
Door deel te nemen aan de toets stem je in met opname. Als je, vanwege persoonlijke 
omstandigheden niet in de thuissituatie of in het geheel niet wil of  kan worden  
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opgenomen, dan kan je contact opnemen met de decaan. De decaan zal dan bekijken of 
er sprake is van een risico waarvoor HZ een maatregel moet nemen en deze in een 
onderwijsovereenkomst opnemen en ter ondertekening aan de Domeindirecteur 
voorleggen. Deze procedure staat beschreven in het Beleid Studeren met een 
ondersteuningsbehoefte. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn: het faciliteren van 
opnameruimte op HZ of een toetsafname door twee examinatoren. 

8) Als – in geval van een online afname – de verbinding wordt verbroken en weer wordt 
hersteld, kan de toetsafname verder gaan. Van de onderbreking wordt een vermelding 
gemaakt op het proces-verbaal van afname. Als de verbinding niet hersteld wordt, is de 
toets ongeldig. Als bij de afname met een groep studenten de verbinding met één of 
meer groepsleden niet wordt hersteld, is de toets ongeldig voor alle leden van de groep. 

9) Als de examinator tijdens de toetsafname een bijzonderheid (bijvoorbeeld het 
wegvallen van de verbinding) constateert, dan dient hij dit te vermelden in het proces-
verbaal van afname. Heb je zelf een bijzonderheid opgemerkt en wil je dat deze  
vermeld wordt, dan kun je dit bij de examinator aangeven. Hij zal e.e.a. dan in het 
proces-verbaal opnemen. 
 
 

Dit protocol vervangt vanaf 1 maart 2023 het Protocol voor afleggen van een toets in de vorm 
van een presentatie – student van 25 mei 2022. 

 

 

 

 


