
 

 
 

 

 

INSTRUCTIES TOETSEN LOCATIE Paul-Henri Spaaklaan 1 (PHS1) 
 

Beste Surveillant,  

 

Allereerst, dank dat u ons kunt ondersteunen tijdens een toetsmoment. Van harte welkom namens 

DKE! 

Onderstaand vindt u onze toetsinstructies, regels en overige belangrijke informatie. Wij verzoeken u 

deze specifieke instructie aandachtig door te nemen, zodat u op de hoogte bent tijdens het surveilleren. 

 

Mocht er zich tijdens het toets een onverwachte of urgente situatie voordoen, neem dan contact met 

ons op: T 043-3883732 / 3885659 

 

Tijden en Aanvang 

De examens op de locatie PHS1 starten in principe op hetzelfde tijdstip als de toetsen in het Mecc, 

echter de eindtijd kan afwijken. Dit in verband met toewijzing van ‘speciale examencondities’. 

 

De begin- en eindtijd per toets staan aangegeven op de aanwezigheidslijst. De meeste studenten 

hebben recht op 30 minuten extra tijd. Indien dit voor bepaalde studenten niet geldt, wordt dit per 

student gespecificeerd op de aanwezigheidslijst. Indien er andere specifieke gegevens van belang zijn, 

wordt dit ook aangegeven.  

De toetsen beginnen strikt op tijd. Niemand mag na de begintijd nog worden toegelaten. 

 

Laatkomer 

Wanneer een student te laat komt voor een toets, dan dient deze zich te melden bij Bureau Onderwijs 

van DKE, kamer C.1.006. De student mag onder geen enkele voorwaarde nog worden toegelaten tot het 

examen.  Noteer a.u.b. de naam en ID-nummer van deze student. 
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Aanvang toets  

Verboden voor studenten om de volgende items bij zich te hebben tijdens het examen: 

GSM, HORLOGE, BEURS, HOOFDTELEFOON of andere elektronische (smart) apparatuur. 

 

 Het is de studenten toegestaan om drinken en eten mee te nemen, dit dient transparant verpakt te 

zijn en mag geen storend geluid maken. 

 De studenten ID kaart dient te allen tijde zichtbaar op de tafel te liggen. 

 Vanaf de start van de toets is het voor de student verboden om nog enige vorm van communicatie 

te voeren, met surveillant uitgezonderd. 

 De student dient altijd toestemming te vragen aan een surveillant voordat de student mag opstaan. 

 

Toiletbezoek tijdens de toets  

Het is de kandidaat toegestaan om maximaal 2x naar het toilet te gaan tijdens de toets. 

Echter dit mag niet tijdens het eerste én niet tijdens het laatste half uur van de toets.  

 

Noteer de gegevens van de student en tijdsduur van het toiletbezoek op de lijst 

Elk afzonderlijk toiletbezoek dient te worden genoteerd. 

De kandidaat moet zijn ID-kaart tonen om naar het toilet te mogen en dient zijn zakken leeg te maken  

Op het moment dat hier een GSM uit tevoorschijn komt, handel dan volgens Vaststelling Fraude. 

Noteer telkens de naam en het ID-nummer, evenals de exacte tijdstippen van het gaan en terugkeren.  

Er mag zich maar 1 student per keer in het toilet bevinden  

Wanneer er zich meerdere studenten zich melden, dan wacht deze totdat het toilet vrij is. 

 
Vermoeden of vaststelling van fraude 

Bij een vermoeden of vaststelling van fraude, graag als volgt handelen: 

1) Vul het FORMULIER ‘Report of Irregularity” direct en zo volledig en gedetailleerd mogelijk in en laat 

de student tekenen. (Wanneer de student een andere mening heeft, is er ruimte om deze te 

noteren). 

2) De student mag doorgaan met de toets, de Examencommissie zal dit later behandelen en de 

student informeren over de uitkomst. 

3) Treed niet in discussie met de student! 

 

Er is sprake van fraude, bijvoorbeeld in onderstaande gevallen: 

 Wanneer een student (bijv. bij het legen van zijn zakken voorafgaand aan toiletbezoek) een GSM of 

ander materiaal bij zich draagt dat fraude aannemelijk maakt. 

 Wanneer een student communiceert met anderen studenten tijdens de toets. 

 

Overige zaken om in de gaten te houden 

Studenten mogen de zaal NIET verlaten tijdens het eerste half uur na aanvang en tijdens het laatste half 

uur van de toets.  

Het is de bedoeling dat het rustig blijft rondom de toetsruimte en dat niemand rondhangt die eventueel 

in contact kan komen met studenten. 

De student dient als hij / zij klaar is met de toets en mag vertrekken, meteen te vertrekken en het 

gebouw te verlaten, spreek ze hier op aan wanneer dit niet vlot genoeg verloopt. 

 


