
Het toezicht- en beoordelingsproces van een OLP tentamen 

 

Hoe wordt het toezicht- en beoordelingsproces uitgevoerd? 
Om te controleren of je de wetenschappelijke integriteit niet hebt geschonden, wordt de 

onderstaande aanpak van drie stappen gevolgd. 

1. Eerst wordt er een computeranalyse gemaakt van de beelden, waarbij het waarneembare 

gedrag op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd als een mens zou doen. Proctorio kan het 

aantal muisklikken, het aantal muisbewegingen en het aantal toetsaanslagen (niet de 

karakters, alleen het aantal) gebruiken in de analyse. Als gevolg van deze interpretatie 

worden in een online rapportage zogenaamde vlaggen gemarkeerd. Afhankelijk van deze 

observaties en afwijkingen in het gedrag van betreffende student ten opzichte van andere 

studenten, worden de vlaggen gemarkeerd en wordt een globale inschatting gemaakt van 

verdacht gedrag. 

 

2. Een officiële surveillant van de VU beoordeelt alle video-opnames van jou en je screenshare. 

Dit gebeurt bij alle studenten en alle tentamens, onafhankelijk van de vlaggen die het 

systeem plaatst. Vlaggen wijzen wel naar bepaalde momenten in de opnames. Op basis van 

de tentamenregels stelt de surveillant vervolgens eventuele onregelmatigheden vast en 

signaleert hij vermoedens van fraude. Op basis van de evaluatie van de surveillant wordt een 

rapport opgesteld. 

 

3. Het rapport wordt vervolgens naar de examencommissie gestuurd voor verdere beoordeling 

en passende maatregelen met betrekking tot geconstateerde onregelmatigheden en 

vermoedens van fraude. De examencommissie stelt de vervolgstappen vast, die 

vergelijkbaar zijn met de bestaande regeling voor reguliere tentamens. Deze stappen 

omvatten onder meer: inzage in je opnames en gegevens op de VU-campus en hoor en 

wederhoor 

 

 

Als de examencommissie besluit dat er een vermoeden van fraude of een onregelmatigheid is, dan 

nemen zij contact met je op en geven je de mogelijkheid om te reageren (hoor-wederhoor). Dan kun 

je op de VU-campus inzage krijgen in je opnames en gegevens. Deze inzage van opnames kun je 

aanvragen bij je examencommissie. De procedure die wordt gevolgd is dezelfde als die voor het 

traditionele campus gebaseerd tentamen. De examencommissie beslist over de melding van een 

onregelmatigheid of vermoeden van fraude. 

Als de examencommissie besluit dat er fraude is gepleegd of dat er sprake is van een 

onregelmatigheid, maar je het niet eens bent met de beslissing, dan kun je in beroep gaan bij het 

College voor beroep voor de examens.  


