Protocol afname online mondelinge toets – student
Je gaat binnenkort een online mondelinge toets afleggen. In dit protocol staat een aantal
regels die op online mondelinge toetsen van toepassing zijn. Lees deze regels goed
door voordat je een online mondelinge toets gaat afleggen. Dit protocol vervangt in
geval van een online mondelinge toets het Protocol voor studenten tijdens toetsen van
14 november 2018.
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Ook op online toetsen 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 bij het maken van de online toets. Het
gebruik van niet toegestane zaken kan gezien worden als fraude. Het opnemen
van een online toets is voorbehouden aan de examinator. Het opnemen van een
online toets door de student op welke wijze dan ook, wordt als fraude
beschouwd.
Het is noodzakelijk dat je de functionaliteit waarin de toets wordt afgenomen kent
en kunt gebruiken. Oefen daarom ruim op tijd met deze functionaliteit,
bijvoorbeeld met een medestudent.
Het is 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.
Het is van belang dat de toets op tijd kan beginnen. De eindtijd staat immers
vast. Zorg er dus voor dat je op de afgesproken tijd online bent in de afgesproken
functionaliteit.
Voor een geldig assessment moet ook je camera zijn ingeschakeld zodat je door
de examinator visueel geïdentificeerd kan worden. Daarnaast moet je op verzoek
van de examinator je identiteitsbewijs kunnen tonen. Houd je identiteitsbewijs
daarom bij de hand.
Om te kunnen controleren of je geen gebruik maakt van niet-toegestane zaken,
kunnen de examinatoren je vragen om met je camera de omgeving in beeld te
brengen.
De toets wordt opgenomen in beeld en geluid. De opname wordt tot 6 weken na
de toetsdatum bewaard en is onder andere bestemd om inzage mogelijk te
maken. Door deel te nemen aan het assessment stem je in met opname.
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