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PILOT INNEMEN TOETSUITWERKINGEN 
Tot en met het najaar 2018 loopt een pilot met betrekking tot het inleveren van toetsuitwerkingen. 
Het is de bedoeling ervaringen op te doen met een andere procedure, zodat straks de oude en 
nieuwe werkwijze goed vergeleken kan worden. Uiteindelijk willen we toe naar één uniforme UM-
brede procedure.  
Gebleken is dat niet iedereen de juiste procedure hanteert. Om die reden is de juiste procedure 
hieronder nog eens vermeld.  
De hoofdsurveillanten zullen voor aanvang van de toets hier nog aandacht aan besteden. Zij zullen 
ook toezien op de correcte uitvoer van de procedure. 
 
PROCEDURE INLEVEREN TOETS 

Inleveren voor het einde van de toets:  
De student steekt zijn hand op en wacht op het teken van de surveillant om het werk in te 
leveren bij de surveillantentafel. Het is hierbij van belang dat de student aan de zijkant van 
de surveillantentafel komt staan en de surveillant (staat) met het gezicht naar het blok toe 
zodat zicht op het blok is. De surveillant bewaakt zelf het aantal studenten dat aan zijn tafel 
tegelijk werk inlevert. Let er op dat de voorste rijen geen hinder ondervinden van een 
eventuele wachtrij bij de surveillantentafel. De student gaat na het aftekenen zijn spullen in 
het blok ophalen. 
(Doordat FASoS twee surveillanten per blok heeft, bestaat hier de mogelijkheid (advies) dat 
één surveillant toestemming geeft naar voren te gaan en de ander achter de 
surveillantentafel staat.)  
Inleveren na het einde van de toets: 
De student wacht in het blok op de surveillant die naar de student toe gaat om het werk in te 
nemen en de student te laten tekenen. (Inclusief vragensets, kladpapier) 
(Bij FASoS kunnen beide surveillanten werk innemen. Er zijn twee 
afteken/aanwezigheidslijsten beschikbaar.)    

 
STOELEN OP TAFELS 

Vanuit de zaalmanagers wordt er op gewezen dat de afspraak is, dat direct na de aanvang 
van de toets de stoel met de blokaanduiding van de tafel – onder andere in verband met de 
veiligheid - wordt gehaald.  

 
INSTRUCTIE ZAALMANAGER 

Er is afgesproken dat zaalmanagers instructies kunnen geven aan de (hoofd)surveillanten. Die 
dienen dan direct opgevolgd te worden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de 
zaalmanagers. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het reglement 
van orde. We hopen dat (Hoofd)surveillanten zich realiseren dat de zaalmanagers vanuit hun 
positie in de zaal meer en andere dingen waarnemen dan in het blok. Door ook hier samen te 
werken kunnen we het afnemen van toetsen naar een hoger niveau tillen.  
 
 

 


