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Instructie surveillanten FHML/BMW-EPH-GW bij computertoetsen op 
Randwijck (bij deze toetsen is in principe altijd een docent aanwezig) 
De laatste, belangrijkste wijzigingen zijn grijs-gearceerd. 

 
Lees deze instructie goed voordat u begint met uw werkzaamheden!  
Indien er onduidelijkheden zijn, vraag dan de hoofdsurveillant of toetscoördinator. 

Kijk op de InterUM-website goed na in welk computerlokaal u moet zijn. Is dat niet duidelijk, 
wacht dan bij de balie in het Computerlandschap Universiteitssingel 50 op de docent, 
hoofdsurveillant of toetscoördinator.  

Trek schoenen aan die geen geluid maken als u loopt. 
 

Mededelen bij begin van toets (in overleg met docent) 
0. Inhoudelijke mededelingen docent 

1. Legitimatiebewijs op tafel leggen 
2. Jassen en tassen niet bij zitplaats, maar in kluis of voorin ruimte.  
3. GSM uit en in tas (niet broekzak). 

4. Horloge in tas. 
5. Toiletbezoek: hand op steken. Surveillant/docent gaat mee.  De eerste en laatste 30 

minuten is toiletgebruik niet toegestaan. 
6. Ben je klaar: kom naar voren om paraaf op presentielijst te zetten. 

 

Hoofdtaak 
Uw hoofdtaak is controleren of studenten spieken, met andere studenten overleggen of hun 

GSM gebruiken tijdens de toets. Loop regelmatig rond. Ga niet lezen of schrijven (behalve uw 
administratieve taken) tijdens de toets. Overleg alleen het hoognodige met andere 
surveillanten. 

 
Let op het volgende 

Voorafgaande aan de toets 
1. Soms moeten de studenten bij een specifieke computer plaatsnemen. Dat staat dan op de 
presentielijst (in de kolom ‘PC’). Leg de naambriefjes dan goed neer. Het nummer van de 

computer staat op de rechter-of linker bovenhoek van de tafel.  
Als dat niet aan de orde is, verdeel de naambriefjes dan goed verspreid over de ruimte. 

2. Zie erop toe dat de studenten bij binnenkomst geen jassen en/of tassen meenemen naar 
hun zitplaats. Jassen en/of tassen kunnen worden opgeborgen in de kluisjes in de hal. Nemen 
ze deze spullen toch mee naar binnen, dan moeten deze vooraan of opzij in de ruimte worden 

gelegd. 
3. Spreek even af hoe de legitimatie het best kan worden gecontroleerd (hangt af van het 

aantal bezette computers):  
- De identiteitsbewijzen van de studenten liggen op de tafels en u loopt langs alle 

rijen of 

- de student laat bij binnenkomst bij de deur de legitimatie controleren.  
Controleer of de pasfoto overeenstemt met de aanwezige persoon. Heeft een student geen 

duidelijk leesbare UM-kaart of geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlandse 
verblijfsvergunning of rijbewijs) bij zich, licht dan de hoofdsurveillant of toetscoördinator in. 
Vink op de presentielijst het hokje ‘AW’ (aanwezig) voor de betreffende student af. 

Staat de student niet op de lijst, dan vindt u aan het einde van de lijst een aantal lege velden, 
waar u de gegevens van de betreffende student kunt invullen. Verwijs de student naar de 

aanwezige docent. 
 

Tijdens de toets 
4. De docent zal een instructie geven. 
5. Zodra een student klaar is, sluit hij de toets volgens de instructies op de computer af en 

komt naar voren om een paraaf op de presentielijst te zetten. Blijf hierbij goed om u heen 
kijken. 
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6. Indien de toetstijd is verlopen en er nog studenten aanwezig zijn, volg dan de instructies 

van de docent.  Gebruik eventueel de tweede presentielijst om de inname sneller te doen 
verlopen. 
 

Extra aandachtspunten 
• Een aantal werkzaamheden wordt vóór de toets verricht. De docent of hoofdsurveillant 

(indien aanwezig) instrueert u. 
• Schakel bij fraude de hoofdsurveillant/docent/toetscoördinator in. 
• Toetsinhoudelijke vragen nooit beantwoorden. Wenk de 

docent/blokcoördinator/hoofdsurveillant. 
• Laat niet meer op de tafels van de studenten liggen dan is toegestaan.  

• Als petten/mutsen de ogen verbergen, vraag dan deze af te zetten 
• Oordopjes uit/af of controleren (vraag de studente met een hoofddoek de oren te laten 

zien, i.v.m. controle op oordopjes – laat dit een vrouwelijke surveillant doen). 
 

Richtlijnen die studenten geacht zijn te kennen 

• Betreffende jassen en tassen. 
• Legitimatie: Overleggen geldig legitimatiebewijs is verplicht 

• GSM: Gebruik tijdens toets is niet toegestaan, dus uitschakelen en in de tas. 
• Horloge: afdoen en opbergen in tas. 
• Woordenboek: Alleen toegestaan aan studenten die een verklaring van de 

Examencommissie kunnen overleggen. 
• Toilet gebruik: Alleen onder begeleiding van een surveillant. Eén student per keer. De 

eerste en laatste 30 minuten is toiletgebruik niet toegestaan. 
• Fraude/spieken: Op alle toetsen is het Fraudereglement van toepassing. 
• Zaal verlaten: Het is niet toegestaan de toetsruimte binnen een half uur na aanvang 

van de toets te verlaten 
 

Uitsluitend van toepassing indien er géén hoofdsurveillant aanwezig is 
Fraude 

In geval een onregelmatigheid wordt vastgesteld tijdens het afleggen van een toets: bel de 
toetscoördinator. Een eventuele tekst die de student ten onrechte voor gebruik beschikbaar 
heeft gehad, wordt ingenomen. De student wordt in de gelegenheid gesteld om de toets 

verder af te leggen, tenzij de docent/blokcoördinator of diens vertegenwoordiger anders 
beslist.  

 
Opmerkingen toetsafname 
Als u van de toetscoördinator een formulier “Opmerkingen toetsafname” heeft gekregen, kunt 

u dit invullen. Vermeld bij andere opmerkingen alle bijzonderheden die zich voordeden, die 
invloed gehad kunnen hebben op de toets (bijvoorbeeld: geluidsoverlast, onvoldoende 

toetsen aanwezig, uitsluiting van studenten). Heeft u dit formulier niet gekregen en wilt u 
toch iets melden aan de toetscoördinator, mail dan even. 
 

Tot slot: 
Gebeurt er tijdens de toets iets waar u geen raad mee weet, bel dan met een van de 

toetscoördinatoren (telefoonnummers zie hieronder). 
 
 

Toetscoördinatoren: 

Paul Geurts tel. 043‐3885692/06-18242543 p.geurts@maastrichtuniversity.nl 

Resie Roex tel. 043-3885609/06-11205252 resie.roex@maastrichtuniversity.nl 
 

Hier kunt u ook terecht voor vragen over deze instructie. 
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Mededelingen bij toetsen in computerruimtes op Randwijck 
 

 

- Zet je GSM uit en doe hem in je tas 

 
- Doe je horloge af en stop hem in je tas 

 
- Leg je legitimatiebewijs op tafel (indien van toepassing, bij controle tijdens de toets) 

 

- Berg je jas en je tas op in een locker of leg de spullen vooraan in de computerruimte 
 

- Er mag maar één student naar het toilet (onder begeleiding) 
 

- Als je klaar bent, sluit je je werk - volgens de instructies van de docent - af. Kom dan 

naar voren om op de presentielijst af te tekenen. 
 

 
 
 

In English: 
 

- Please turn off your mobile and place it in your bag 
 

- Take off your watch and place it in your bag. 

 
- Put your UM card or ID on the table. 

 
- Store your coat and bag in a locker, or place them in the front of the lecture hall. 

 

- Only one student at a time is allowed to visit the toilet (under guidance). 
 

- When you have finished your exam, shut off according to the teachers’ instruction. And 
don’t forget to sign the attendance sheet. 

 
 

 

 


