
Wat is online proctoring? 

Met online proctoring (ook wel surveillance genoemd) kunnen studenten thuis op hun eigen 

computer hun tentamen maken en op afstand worden gevolgd.  

Wil je meer weten over het reviewproces van online proctoring, lees dan het document: “Toezichts-

en beoordelingsproces proctoring” 

Wat is Proctorio? 

Proctorio is een online tool voor proctoring - (surveillance) - op afstand waarmee studenten overal 

tentamens kunnen afleggen. In tegenstelling tot een persoonlijk tentamen met surveillanten, neemt 

Proctorio door tentamensurveillanten uw computerscherm en/of webcam en microfoon op tijdens 

het tentamen. Proctorio is gekoppeld aan TestVision, dus om geproctoreerd te worden, moet je het 

TestVision-tentamen starten op https://vu.testvision.nl/online/fe/login_tva.htm (met Google 

Chrome/ Microsoft Edge). 

Hoe werkt Proctorio? 

Proctorio is gekoppeld aan TestVision. Na het inloggen op TestVision, controleert Proctorio de 

geschiktheid van je apparatuur. Na deze toetsing aan de systeemeisen wordt je gevraagd een foto 

van jezelf en je collegekaart te maken via jouw webcam. Je wordt ook gevraagd om een bureauscan 

uit te voeren, waarbij je je bureau en alle items erop laat zien. Daarna wordt alles wat je doet 

vastgelegd. 

Nadat deze voorbereidende stappen zijn voltooid, wordt het TestVision-scherm weergegeven en 

kunt je het tentamen starten.  

Wanneer er iets ongewoons gebeurt tijdens een tentamen, genereert Proctorio zogenaamde 

‘vlaggen’ die deze momenten markeren op een tijdlijn. Deze vlaggen zijn indicaties van 

gebeurtenissen. 

Alle video-opnames van jou en je screenshare worden echter beoordeeld door gespecialiseerde 

medewerkers (surveillanten en leden van de examencommissie) bij vermoeden van frauduleus 

gedrag) aangewezen door de VU Amsterdam, ongeacht de vlaggen die door Proctorio zijn geplaatst. 

Bij vermoeden van frauduleus gedrag vermelden de videosurveillanten dit op het 

onderzoeksrapport. De examencommissie beoordeelt het verslag en/of de opnames opnieuw om te 

kunnen beslissen over verdere acties. 

Kijkt er iemand naar mij tijdens mijn online gesurveilleerde tentamen? 

Met Proctorio kijkt niemand naar je terwijl je je tentamen maakt. De door de VU aangewezen 

surveillanten en examinatoren beoordelen de opname achteraf. De rol van Proctorio is strikt beperkt 

tot: 

a) het tijdelijk opslaan van uw gegevens volgens de Europese richtlijnen 

b) het uitvoeren van een computeranalyse, zodat verdachte momenten in uw video gemarkeerd 

kunnen voor beoordeling. 

Voor alle duidelijkheid: een vlaggetje op je opname betekent niet dat de surveillant van de VU er 

automatisch van uitgaat dat je hebt gefraudeerd en evenmin dat je tentamen ongeldig wordt 

verklaard. Menselijke interpretatie van de vlaggen is een essentieel en verplicht onderdeel van de 



bescherming van uw rechten en vrijheid. Uiteindelijk is het de surveillant die de observatie doet en 

de examencommissie het laatste besluit. 

Kan en moet ik een oefententamen doen met online proctoring? 

Ja, we raden je ten zeerste aan om een oefententamen te doen. Op 

https://vu.testvision.nl/online/fe/login_tva.htm (met Google Chrome of Microsoft Edge) vind je een 

oefententamen. Log in met je VUnetID en wachtwoord. Klik op ‘Test maken’ en start het 

‘Oefententamen’. De instructies leiden je door het inlogproces. Je kunt het oefententamen zes keer 

afleggen. 

Kan ik buiten Nederland een online gesurveilleerd tentamen doen? 

Ja, je kunt je online gesurveilleerde tentamen ook vanuit andere landen dan Nederland afleggen. 

Voor sommige landen kan je privacy echter niet worden gegarandeerd en/of is het internet 

simpelweg te afgeschermd om effectief een online tentamen af te leggen. Als je je in een van deze 

landen bevindt, mag je daarom een VPN gebruiken om het tentamen af te leggen (bijvoorbeeld 

EduVPN). Houd er rekening mee dat als je gebruikt maakt van een VPN, dit je eigen 

verantwoordelijkheid is en wij geen goede technische ondersteuning en privacy kunnen garanderen. 

Ons advies is om het vooraf goed te testen door het oefententamen af te leggen. 

Geen privacy garanties bij online gesurveilleerd tentamen: 

• De volgende landen voldoen niet aan de AVG-regelgeving of privacyschildregelgeving: 

o China 

o Zuid-Arabische Emiraten 

o Rusland 

o Iran 

 

Wat is de duur van een online proctoring tentamen?  
 
Je krijgt precies evenveel tijd voor je tentamen als wanneer je tentamen op de VU campus plaats 
had gevonden. Je hebt een half uur extra tijd om in te loggen en proctorio te testen.  
Je mag niet naar het toilet tijdens een online proctoring tentamen, omdat dit een mogelijkheid 
creëert tot frauduleus gedrag. Zorg dus dat je voor je tentamen naar het toilet bent geweest.  
 
Als je vanwege medische redenen naar het toilet moet tijdens het tentamen, neem dan contact op 
met je studieadviseur  
 
Mag ik eten en drinken tijdens het tentamen?  
Eten is niet toegestaan tijdens het tentamen. Je mag wel water drinken uit een glas of een 
doorzichtige fles.  



Mag ik een koptelefoon, oortjes of oordopjes in tijdens het tentamen?  
Het gebruik van een koptelefoon, oortjes of oordopjes is niet toegestaan. Als je deze op hebt wordt 

dit genoteerd als frauduleus gedrag. 


