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Benodigdheden voor het maken van de online toetsen 

Het computertechnische gedeelte 
- Stabiele Internetomgeving. Liefst bekabeld. 

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

laatste updates en Safe Exam Browser. Zie werkinstructie “Werkinstructie installeren Safe 

Exam Browser t.b.v. online toetsen Gymnasium Celeanum – Leerling”. 

- 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. 

- Oortjes of speakers die aangesloten kunnen worden op de mobiel, zodat het geluid uitgezet 

kan worden. 

- 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, bij voorkeur een aparte kamer. Hier 

dienen geen andere personen aanwezig te zijn. 

- 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. 

- Zorg dat er geen andere voorwerpen bij je in de buurt liggen die met school te maken 

hebben, zoals relevante boeken of papieren ed. 

- Werk je op een zonnige kamer, let er dan op dat de zon niet op je scherm schijnt tijdens de 

toets. 

Communicatie met surveillant 
De communicatie met de surveillant vindt op de volgende manieren plaats: 

Voor en na de toets: Via Teams in het team van de surveillant.  Voorbeeld: klas1a toets engels, 

surveillant bouwhuis. Leerlingen moeten naar het team “wiskunde” gaan. 

Tijdens de toets: Via de chat van Exam.net 

  



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. 

• Op het device waar je de toets maakt is je microfoon en het geluid uit. 

• Op het device met Teams is je microfoon aan, dus zorg dat je een rustige plek 

hebt zonder harde geluiden. 

• Aangezien je op een mobiel in Teams het geluid en de microfoon niet 

afzonderlijk aan of uit kunt zetten wordt het aangeraden om oortjes of een 

externe speaker op je telefoon aan te sluiten en die vervolgens uit of heel 

zacht te zetten. Op deze manier heb je minder last van andere deelnemers 

van de toets.  

• Je komt met je telefoon 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. 

- Zorg dat de camera zo is gepositioneerd dat het beeld vergelijkbaar is met onderstaande foto 

 

- Je zit uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de toets klaar op je werkplek en ontvangt via 

Teams de benodigde toetscode van de surveillant. 

- Zodra je de toetscode hebt ontvangen kun je deze invoeren in exam.net. 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” en kun je beginnen. 

- Je kunt tijdens de toets de beveiligde omgeving niet verlaten. Pas na het inleveren van de 

toets kom je weer terug in je normale omgeving. Hierdoor wordt je ook niet meer 

geblokkeerd als je per ongeluk een verkeerde toets o.i.d. indrukt. 

- 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. 

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

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

- Ben je klaar met de toets en heb je deze ingeleverd, dan mag je Teams verlaten en de 

computer uitzetten en de kamer verlaten. Stuur de surveillant even een bericht via Teams 

dat je klaar bent en gaat afsluiten. 



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. Redenen om de toets ongeldig te verklaren zijn onder andere het verbreken 

van de verbinding, het vermoeden van communicatie met anderen over de toetsinhoud, het 

vermoeden van opzoeken van informatie waar dat niet is toegestaan, het overschrijden van 

de toetstijd.  

- De docent heeft het recht na of tijdens het nakijken mondeling zaken te controleren bij de 

leerling. 

- Bij geconstateerde onregelmatigheden besluit de schoolleiding over mogelijke sancties. 

Bekijk voor welke sancties er zijn het leerlingenstatuut. 

 

 

 

 


