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Met dit document willen we studenten en andere betrokkenen een richtlijn geven in hoe er op dit 
moment wordt omgegaan met het vaststellen van fraude of het schenden van tentamenregels bij 
tentamens met online proctoring.     
 
De belangrijkste regel die geldt is de volgende: over het algemeen wordt gedrag dat door de 
examencommmissie als frauduleus wordt beschouwd in een on-campus tentamen ook als frauduleus 
beschouwd in een online proctoring tentamen.  
 
Omdat niet altijd duidelijk is of er daadwerkelijk sprake is van fraude, maken we onderscheid tussen het 
schenden van tentamenregels en fraude. De consequentie van het schenden van tentamenregels is 
veelal dat het tentamen ongeldig wordt verklaard. Bij vaststelling van fraude zal de examencommissie de 
sancties bepalen afhankelijk van de aard, ernst, het beleid van de examencommissie en of sprake is van 
recidive. De examencommissie kan ervoor kiezen om een zwaardere sanctie op te leggen dan alleen 
ongeldig verklaren van het tentamen. 
 
Onderstaande lijst met mogelijke schendingen van tentamenregels en frauduleuze acties is niet 
uitputtend. Surveillanten, examinatoren en examencommissies mogen te allen tijde anders besluiten en 
een verdenking op een andere grond, als daar een legitieme reden voor is, voorleggen aan de 
examencommissie 
 
Indien een student verdacht wordt van schending van de tentamenregels of fraude, volgt een onderzoek 
door de examencommissie waarbij de examencommissie kennis kan nemen van de betreffende beelden. 
In dat onderzoek heeft de student het recht op inzage van de betreffende beelden waarop de verdenking 
is gebaseerd.   
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Artikel I. Wat zijn voorbeelden van schending van tentamenregels? 
1. Als er helemaal of gedeeltelijk geen screenshare en/of webcambeelden en/of geluidsregistratie 

aanwezig is tijdens het tentamen. De student kan dit namelijk vooraf testen met het 
proeftentamen en tijdens het tentamen zien of de webcam wordt weergegeven.  

2. Als er helemaal of gedeeltelijk geen webcambeelden zijn van het bureau of tafel waar de student 
het tentamen maakt (de zogeheten ‘deskscan’). Indien een examinator materialen tijdens het 
tentamen toestaat, bijvoorbeeld een (woorden)boek, rekenmachine of (klad)papier, dient de 
student deze ook gedurende de deskscan te tonen.  

3. Als een student tijdens het tentamen gebruik maakt van andere websites, van een tweede 
browser of tweede beeldscherm, dan degene waarop het tentamen gemaakt wordt.  

4. Als de foto en het studentnummer op de studentenkaart niet goed zichtbaar is. 
5. Als de kamer waarin het tentamen wordt gemaakt onvoldoende licht, of teveel (tegen)licht bevat 

om de webcambeelden, studentenkaart en het gedrag duidelijk zichtbaar te laten zijn.  
6. Als een student gebruik maakt van een pen, papier, rekenmachine of andere materialen, terwijl 

deze niet als ‘toegestane materialen’ zijn aangegeven bij dat tentamen. 
7. Als bij de toetsinstructies is aangegeven dat enkel een specifiek boek of materiaal gebruikt mag 

worden en de student de video-surveillant niet in staat stelt te beoordelen dat deze (en geen 
andere) materialen daadwerkelijk worden gebruikt.  

8. Als een student (geluidsdempende) oordoppen, elektronische oortjes of een koptelefoon draagt. 
Dit geldt voor alle typen oortjes, oordoppen en koptelefoons (noise cancelling oordoppen of 
oortelefoons, gehoorbeschermmingsoordoppen, draadloze oortjes en koptelefoon etc.).  

9. Als de aanwezigheid van een mobiele telefoon, tablets, slimme brillen, oortjes, slimme horloges 
of andere elektronische apparatuur wordt geconstateerd. 

10. Als de student de tentamenplek verlaat gedurende het tentamen.  
11. Als er een andere persoon in de tentamenruimte aanwezig is. 

 
Uitzondering op bovenstaande is van kracht indien een student een geregistreerde onderwijs- of 
tentamenvoorziening heeft toegekend gekregen van de studieadviseur. Zoals bijvoorbeeld de 
voorziening voor een toiletbezoek of de voorziening voor eten en drinken tijdens een tentamen.   

Artikel II. Wat zijn voorbeelden van fraude? 
1. Als er constateerbaar gebruik wordt gemaakt van een mobiele telefoon, tablet, oortjes, slimme 

brillen, slimme horloges, een tweede beeldscherm of andere niet toegelaten informatiebronnen. 
2. Als er constateerbaar gebruik wordt gemaakt van technische middelen om online proctoring te 

omzeilen.  
3. Als er een gesprek met anderen wordt gevoerd. 
4. Als een boek of andere informatiebron wordt gebruikt, terwijl dit bij het tentamen niet is 

toegestaan. 
5. Als de student inlogt met een andere naam of een studentenpas/paspoort/ID van een andere 

student laat zien. 
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Artikel III. Overig 
1. Als een student tijdens het tentamen herhaaldelijk geconcentreerd kijkt naar bepaalde plaatsen, 

kan het vermoeden van fraude ontstaan. De surveillant bepaalt waar de grens ligt en markeert de 
situatie als het vermoeden van schending van de tentamenregels of het vermoeden van fraude.  

2. Het onderzoek van de examencommissie vindt plaats aan de hand van de regels en richtlijnen van 
de examencommissie. 

3. Indien een student verdacht wordt van schending van de tentamenregels of fraude, volgt een 
onderzoek door de examencommissie waarbij de examencommissie kennis kan nemen van de 
betreffende beelden. In dat onderzoek heeft de student het recht op inzage van de betreffende 
beelden waarop de verdenking is gebaseerd.   

 


