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Instructie surveillanten FHML/H&L bij toetsen voor studenten 

met bijzondere voorzieningen 
 

Lees deze instructie goed voordat u begint met uw werkzaamheden! 

Indien er onduidelijkheden zijn, vraag dan de toetscoördinator. 

 

Hoofdtaak 

Uw hoofdtaak is controleren of studenten met andere studenten overleggen, hun GSM 

gebruiken tijdens de toets, of op andere wijze proberen te frauderen. 

 

Neventaken 

Omdat er bij deze toetsen vaak maar weinig studenten in de ruimte zitten, zijn er geen 

hoofdsurveillanten, zaalmanagers of toezichthouders. Dat betekent dat u als surveillant 

ook verantwoordelijk bent voor het handhaven van het Reglement van Orde. 

 

• Studenten die na aanvang binnenkomen, kunnen niet deelnemen aan de toets. 

• Laat de studenten voor aanvang de identiteitsbewijzen op de tafel leggen. 

Controleer of de pasfoto overeenstemt met de aanwezige persoon en of de 

student op de presentielijst staat. Doe dit zo mogelijk voor aanvang van de toets, 

zodat u zeker weet dat alle aanwezige studenten mogen deelnemen aan de toets. 

Als er iemand aanwezig is die niet op de lijst staat, schakel dan de 

toetscoördinator in. 

• Faciliteer de bijzondere toetsvoorzieningen van de studenten. Deze staan op het 

presentieformulier vermeld. Zie andere zijde voor een korte uitleg. 

• Op de presentielijst staan ook de blokcodes vermeld van de toets die elke student 

moet maken. Zorg dat u elke student de toets geeft met die blokcode. 

• Zodra een student klaar is, komt deze naar u toe en neemt u de hele toets 

(inclusief eventueel antwoordformulier en evaluatieformulier) in. Na inlevering 

tekent de student op de presentielijst. Zorg ervoor dat u de hele toets ontvangt. 

• Indien er een antwoordformulier bij de toets zit, Iet dan goed op dat toets en 

antwoordformulier dezelfde versie hebben (dus bij een toets versie A moet er ook 

versie A op het antwoordformulier staan). Zet in dat geval de versie ook voor de 

naam op het presentieformulier. 

• Indien de toetstijd is verlopen en er nog studenten aanwezig zijn, moeten deze 

studenten stoppen met schrijven en de toets inleveren (denk aan het aftekenen 

op de presentielijst). 

• Sorteer de toetsen op blokcode, leg ook evaluatie- en antwoordformulieren op 

aparte stapeltjes. Als alle studenten klaar zijn voor de tijd verstreken is, kunt u de 

toetsen naar de toetscoördinator brengen, of deze bellen. 

 

Extra aandachtspunten 

• De opstelling van de ruimte is vaak een vierkant met de stoelen aan de 

buitenzijde. Probeer de studenten dusdanig te plaatsen dat ze zo ver mogelijk uit 

elkaar zitten. 

• Vaak worden er in dezelfde ruimte verschillende toetsen afgenomen. Zet indien 

mogelijk studenten met dezelfde toets niet naast elkaar. Als er meerdere versies 

van één toets zijn, deelt u deze uiteraard ook om en om uit. 

• Meestal wordt er bij de toets een antwoord- en/of evaluatieformulier geleverd. 

Deze kunt u vooraf neerleggen op de plaatsen waar u de studenten wilt gaan 

laten zitten. Desgewenst kan de toetscoördinator ook nog kaartjes geven waarop 

u de blokcode en naam van de student kunt zetten, om plaatsing te 

vergemakkelijken. 

• Zorg dat studenten hun telefoon niet in hun broekzak hebben. Laat hen vooraf de 

telefoon uit zetten en in hun tas te stoppen. Ook horloges moeten af en in de tas! 

Tassen kunnen de studenten achter zich, of vooraan in de ruimte plaatsen, niet op 

de stoel naast zich. 

• Schakel bij een vermoeden van fraude de toetscoördinator in. 
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• Toetsinhoudelijke vragen nooit beantwoorden. Indien er bij de studenten een 

vermoeden bestaat dat de toets incompleet is of fouten bevat, schakel dan de 

toetscoördinator in. 

• Laat niet meer op de tafels van de studenten liggen dan is toegestaan. 

• De toets mag niet door studenten worden meegenomen of worden 

overgeschreven! Bij meerkeuzevragen mogen (alleen!) de antwoorden worden 

overgeschreven op een hiertoe bestemd formulier of kladblaadje. 

• Meestal bent u met twee surveillanten. In dat geval gaat één van beide mee als 

een student het toilet bezoekt. Toiletbezoek kunt u op het presentieformulier 

aankruisen. De eerste en de laatste 30 minuten is toiletbezoek niet toegestaan.  

• Indien u alleen bent, kunt u niet meegaan bij toiletbezoek, tenzij er ook maar één 

student is (sluit in dat geval de toetsruimte af als u meegaat op toiletbezoek). Zijn 

er meer studenten, dan regelt de toetscoördinator de begeleiding naar het toilet. 

• Het kan voorkomen dat u zelf naar het toilet moet, terwijl u alleen surveilleert. Bel 

in dat geval de toetscoördinator. 

 

Richtlijnen die studenten geacht zijn te kennen 

• Legitimatie: Overleggen van een UM-kaart of geldig identiteitsbewijs is verplicht. 

• Rekenmachine: Rekenmachines en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan, 

tenzij op het voorblad van de toets vermeld. Let op, dit kan per toets verschillen. 

• Fraude/spieken: Op alle toetsen zijn de fraudebepalingen uit het Reglement van 

orde van toepassing. 

• Zaal verlaten: Het is niet toegestaan de toetsruimte binnen een half uur na 

aanvang van de toets te verlaten. 

 

Géén UM-kaart of andere legitimatie 

• Een student, die geen duidelijk leesbare UM-kaart bij zich heeft en ook niet in het 

bezit is van een ander geldig legitimatiebewijs (Paspoort, Identiteitskaart of 

Rijbewijs) wordt uitgesloten van deelname aan de toets. 

 

De meest voorkomende bijzondere toetsvoorzieningen (Let op: alleen van 

toepassing indien de voorziening is vermeld op presentieformulier!) 

-Toetstijdverlenging: De student krijgt per uur een kwartier extra tijd voor de toets. 

Meestal betekent dit dat de student 3 uur en 45 minuten heeft voor de toets. Indien er 

geen toetstijdverlenging vermeld is, heeft de student de reguliere tijd, die op de toets 

vermeld staat (meestal 3 uur). 

-A3 formaat: De student mag de toets op een vergoot formaat maken. 

-Laptop: De student mag de toets op een laptop typen. Behalve de laptop wordt een 

usb-stick bijgeleverd, waarop de student de toets opslaat met als bestandsnaam de 

naam of id-nummer van de student. Studenten met laptop krijgen altijd ook een 

papieren versie van de toets. Let erop dat ze deze ook inleveren. Mocht de student geen 

antwoorden op de papieren versie zetten, laat hem/haar dan ook niet naam/ID op deze 

toets invullen. 

-Toiletbezoek: De student heeft recht op ongelimiteerd toiletbezoek (in plaats van de 

drie keer die voor andere studenten gelden). 

-Lichaamsbeweging: De student mag opstaan om de spieren en/of gewrichten te 

ontspannen. Indien er twee surveillanten zijn, kan dat onder begeleiding buiten de 

toetsruimte, om andere studenten zo min mogelijk te storen. 

 

Indien er andere bijzonderheden zijn, zal de toetscoördinator deze vooraf met u 

bespreken. 

 

Toetscoördinatoren: 

Paul Geurts tel. 043-3885692/06-18242543  

Resie Roex tel. 043-3885609/06-11205252 

 

We horen het graag van je als er onduidelijkheden zijn in deze instructie. 


