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Voorwaarden voor het maken van online-toetsen thuis: 

1. Bij alle toetsen geldt dat leerlingen alleen in een rustige ruimte zitten. Het verlaten van de 

ruimte tijdens de toets is niet toegestaan. Daarnaast is er minimaal één volwassene aanwezig 

in een andere ruimte in verband met eventuele onregelmatigheden waarbij assistentie 

gevraagd wordt. In dit geval wordt met de volwassene telefonisch contact opgenomen. Hierbij 

wordt uitgegaan van de telefoonnummers zoals die in SOMtoday staan. Onregelmatigheden 

worden behandeld conform het Examenreglement van het Sint-Maartenscollege en art. 5 van 

het Eindexamenbesluit VO 

 

2. Er wordt bij afname van de toetsen gebruikgemaakt van MS Teams. Camera en microfoon 

moeten aan staan en de achtergrond moet zichtbaar zijn, deze mag niet wazig worden 

gemaakt. Voorafgaand aan de toets kan de docent/surveillant vragen om een 360◦-view van 

de ruimte te geven om te zien wat de toets-omstandigheden zijn. Vooraf hoor je van je docent 

of en welke hulpmiddelen/bronnen gebruikt mogen worden tijdens de toetsen. Extra devices 

en hulpmiddelen, anders dan vooraf aangegeven, zijn niet toegestaan en dienen zo veel 

mogelijk uit de ruimte verwijderd of minimaal buiten zicht en handbereik van de kandidaat te 

zijn. Andere personen dan de kandidaat dienen de ruimte te verlaten. 

 

3. Als bewijs voor fraude kunnen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt tijdens de 

toetsen. Voor zowel leerlingen als docenten/surveillanten is het belangrijk dat het toets-

proces bij een eventueel conflict goed is gedocumenteerd. De opnames  worden veilig 

opgeslagen en bewaard en alleen gebruikt om mogelijke fraude te kunnen bewijzen of 

weerleggen. Opnames worden verwijderd na definitieve vaststelling van het resultaat en het 

verstrijken van de bezwaartermijn/-procedure. 

 

4. De leerling verklaart, door het inleveren van de toets dat de toets door de leerling zelfstandig 

is gemaakt, zonder hulp van derden en zonder niet toegestane hulpmiddelen. 

 

5. Leerlingen die, op basis van een officiële verklaring, recht hebben op tijdverlenging, krijgen 

ook bij online toetsen extra tijd. 

6. Bij het opstellen van deze regels dienen wet- en regelgeving en de richtlijnen van Kennisnet 

over toetsen op afstand als basis.  

 

 

 

https://vo.lesopafstand.nl/lesopafstand/toetsen-op-afstand/


Wat vragen we van jullie? 

 

 Leerlingen moeten minimaal 15 minuten voor de start van de toets aanwezig zijn. Vanaf dat 

moment zijn de camera en microfoon ingeschakeld. De docent/surveillant controleert de 

identiteit van de kandidaten en vraagt mogelijk om een 360◦-view van de ruimte te geven om 

te zien wat de toets-omstandigheden zijn. Eventueel worden nadere instructies gegeven over 

gebruik van camera en microfoon. 

 Zorg voor een rustige ruimte en verwijder vooraf mogelijke hulpmiddelen zo veel mogelijk uit 

de ruimte.  

 Zorg ervoor dat de bandbreedte optimaal is en dat andere huisgenoten op het moment van 

de toets geen gebruikmaken van het internet. Bij het wegvallen van de verbinding wordt 

gehandeld zoals hieronder beschreven. 

 Zorg voor een pc of laptop met een functionerende microfoon en camera. De toezichthouder 

geeft aan op welke momenten deze in of uitgeschakeld dienen te zijn. Bij ingeschakelde 

camera moet de achtergrond zichtbaar zijn. Mocht je deze niet hebben, dan mag je ook een 

mobiele telefoon met camera en microfoon gebruiken. 

 Zorg dat de pc/laptop tijdens de toets is aangesloten aan een elektriciteitsbron of dat de accu 

volledig is opgeladen. Als de accu uitvalt, kan de leerling niet verder aan de toets deelnemen 

en moet hij gebruik maken van de herkansing. 

 Alle leerlingen blijven online totdat iedereen in de groep het werk heeft ingeleverd en de 

docent/surveillant aangeeft dat de pc/laptop afgesloten mag worden. 

 In geval van ziekte kunnen ouders/verzorgers leerlingen volgens de reguliere weg ziek melden.  

 Indien de leerlingen niet over een goede Wifi of een rustige ruimte beschikken of anderszins 

twijfelen aan een logistieke realisatie van de online toetsen, worden zij met klem geadviseerd 

de toetsen op school te komen afleggen, mits dit volgens de RIVM richtlijnen is toegestaan.   

 

Verbinding verbreekt tijdens het examen 

 

1. De school neemt telefonisch contact op met de ouders of de volwassene die in huis 

aanwezig is.  

2. Er wordt samen geprobeerd de verbinding te herstellen.  

3. Als niet binnen maximaal 5 minuten de verbinding tot stand komt zal de examinator bepalen 

of de toets wordt afgebroken.  

 

De directeur bepaalt of het afgebroken schoolexamen al dan niet ongeldig wordt verklaard. 

 


