
 Protocol digitaal toetsen Gymnasium Celeanum 
 

Leerlingen – versie 2 

 

Benodigdheden voor het maken van de online toetsen: 

Het computertechnische gedeelte: 

- Stabiele Internetomgeving. Liefst bekabeld. 

- Een device voor het maken van de toets, zoals een PC of laptop. Deze moet voorzien zijn van de 

laatste updates. Zorg er voor dat het device aangesloten is op het lichtnet. 

- De schermbeveiliging moet uit staan. 

- Gebruik een browser van Chrome, Edge, Safari of Firefox. Chrome lijkt het meest stabiel te zijn. 

- Een device voor het filmen van jouw werkplek. Dit kan bijvoorbeeld een andere laptop of een 

mobiele telefoon zijn. Ook deze moet zijn aangesloten op het lichtnet tenzij je zeker bent van 

voldoende accuduur voor de duur van de toets. Op dit device moet je kunnen inloggen op Teams. 

- Een standaard/driepoot of iets soortgelijks om de werkplek stabiel te kunnen filmen. 

- Voor het inleveren van geschreven werk moet je een geschikte QR code scanner op je mobiel 

hebben. Controleer dit ruim van te voren. Vanaf IOS11 en Android8 is een aparte app niet nodig. 

Bij oudere besturingssystemen moet je daar wel een app voor installeren. 

 

De werkplek: 

- Zorg voor een rustige plek in huis om de toets te maken.  

- Zorg er voor dat je pen/papier/rekenmachine etc. bij de hand hebt, afhankelijk van wat je bij de 

toets mag gebruiken. Zorg ervoor dat je ruimte hebt om te schrijven. 

- Zeg tegen je omgeving dat je een toets moet maken en niet gestoord mag worden. Dit kan 

namelijk afleiden of vragen oproepen bij de surveillant. 

- Zorg er voor dat je gegeten en gedronken hebt en dat je niet tijdens de toets naar het toilet moet. 

 

Tijdens de toets: 

- Door het meedoen met de toets conformeer je je aan –en houd je je aan–  de regels zoals 

opgesteld in dit protocol. 

- Stel je camera goed in. We hanteren de volgende eisen: 

 Je zorgt dat zichtbaar is dat je alleen met de toets bezig bent. 

 Je microfoon is altijd aan, dus zorg dat je een rustige plek hebt zonder harde geluiden. 

 Je komt met je tweede device in Teams, hiermee film je je werkplek en je laptop. 

 De toets open je op je device in Exam.net. 

- Je moet goed in beeld zijn. Je mag geen capuchon, petje, zonnebril of iets dergelijks dragen 

- Je zit uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de toets klaar op je werkplek. Je ziet in de beveiligde 

omgeving van Exam.net dat de toets al klaar staat. Zodra de toets begint zet de surveillant de 

toets “aan”, ontvang je de toetscode en kun je beginnen. 

- Je mag de beveiligde omgeving niet verlaten. Als je dat toch doet wordt je direct door het 

programma geblokkeerd. De surveillant kan je vragen wat er aan de hand is en eventueel 

besluiten je weer toegang tot de toets te geven. 

- Na afloop krijg je een melding dat de toets afgelopen is en dat je je werk moet inleveren. Vooraf 

weet je of het werk getypt of geschreven moet worden. 

- Bij getypt werk krijg je 5 minuten de tijd om het werk in te leveren via de “submit” knop. 

- Bij geschreven werk krijg je 10 minuten de tijd om een of meer foto’s te maken van het werk. Je 

krijgt een QR code op je scherm. De foto’s kun je inleveren nadat je deze code hebt gescand. 

-  
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- Je mag bij de toets alleen die hulpmiddelen gebruiken die door de docent zijn aangegeven. Elk 

ander hulpmiddel is niet toegestaan. Dit geldt ook voor bv zoekmachines als Google. Ook gebruik 

van Alt-Tab etc wordt door het programma gesignaleerd. Al dit soort acties wordt beschouwd als 

een poging tot fraude en kan gevolgen hebben voor de beoordeling. 

- Je maakt de toets alleen, zonder hulp van derden (zoals ouders/broers/zussen etc.). 

 

En verder: 

- Mochten zich ongeregeldheden voordoen, dan maakt de docent hier een aantekening van. Binnen 

redelijkheid mag de toets altijd worden afgemaakt en wordt achteraf besloten of de toets geldig 

is. Er wordt dan bekeken of je je hebt gehouden aan dit protocol. 

- Bij geconstateerde onregelmatigheden besluit de schoolleiding conform schoolreglementen over 

mogelijke sancties. 

 

 


