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Voor je ligt het instructieboek Surveilleren van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van het 

academisch jaar 2019-2020. Met dit instructieboek willen we je informeren over de taken van een 

surveillant. We wensen je veel plezier bij het surveilleren in het nieuwe academisch jaar!

Praktische zaken   
 
 

Tijden reguliere examens in toetshal 

Ochtend Middag Avond 

Examen van 09:00-12:00 Examen van 13:00-16:00 Examen van 17:00-20:00 

Surveilleren van 8:00-12:30 Surveilleren van 12:00-16:30 Surveilleren van 16:00-20:30 

Tenzij anders vemeld op het surveillantenrooster.  
Hoofdsurveillanten/achterwacht en toetscoördinator(en) zijn om 7:30 aanwezig. 

 

Tijden examen met verlengde toetstijd/speciale voorzieningen 

Ochtend Middag Avond 

Examen van 09:00-13:00 Examen van 13:30-17:30 17:00-21:00 

Surveilleren van 08:15-13:00 Surveilleren van 12:45-17:30 Surveilleren van  16:15-21:30 

Tenzij anders vermeld op het surveillantenrooster. Hoofdsurveillanten/achterwacht zijn aanwezig 
om 8:00. Deze examens gaan door in de Bouillonstraat 1-3. 

 

Surveilleren in de toetshal 
 

De meeste toetsen worden afgenomen in het MECC, meestal delen we de toetshal met andere 
faculteiten van Universiteit Maastricht. De volgende personen zijn betrokken bij de toetsafnames in de 
toetshal.  
 

 Docenten zijn in sommige gevallen in de toetshal aanwezig, om inhoudelijke vragen van studenten 
te beantwoorden, losbladige readers of print-outs te controleren en/of in de rol van 
examenbevoegd docent.  

 De blokcoördinator is de docent die verantwoordelijk voor het vak (of meerdere vakken) waarvoor 
examen wordt afgelegd. Hij/zij is verantwoordelijk voor het afleveren van een correcte toets.  

 Toetscoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de toetsen en toetsrooster. 

 De hoofdsurveillant is het aanspreekpunt voor de surveillanten. 

 Achterwacht is backup van de hoofdsurveillant. Deze voert voorbereidende werkzaamheden uit 
en ondersteunt de hoofdsurveillant daar waar nodig. 
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Voorbereidingen 
 

Toetscoördinator(en), hoofdsurveillant en achterwacht zijn om 7:30 in de toetshal aanwezig en treffen 
de voorbereidingen voor de betreffende toetsdag. Conform de door de toetscoordinator gemaakte 
halindeling wordt elk blok in de toetshal aangegeven met een bloknummer. 
 
Werkverdeling hoofdsurveillant/achterwacht 
In de ochtend bereidt de achterwacht de middagtoetsen voor (aan de linkertafel) en geeft deze ‘s 
middag uit aan de surveillanten. 
De hoofdsurveillant handelt de ochtendtoetsen af en neemt de ochtendtoetsen en de 
middagtoetsen in. De hoofdsurveillant is ook de hele dag hoofdverantwoordelijke voor eventuele 
onregelmatigheden/vragen. 
 
Indeling surveillanten 
Er wordt standaard 1 surveillant per blok ingedeeld (kan afwijken bij volle blokken, toetsvorm en een 
combinatie-blok). Per 3 blokken wordt er 1 “vliegende keep” ingedeeld, deze helpt daar waar nodig 
en mag inspringen als deze dit nodig acht. Surveillant mag uiteraard ook zelf aangeven als hij/zij hulp 
nodig heeft. Deze “vliegende keep” kan ook invallen bij toiletbezoek e.d. 
 
Betreden hal middag-/avondploeg 
De zaalmanager wordt aan het einde van de ochtend/middag door de hoofdsurveillant op de hoogte 
gesteld of er assistentie nodig is bij de middag-/avondploeg. Indien assistentie gewenst is, wordt 
toegestaan om de hal eerder te betreden en dient men zich direct bij de hoofdsurveillant te melden, 
deze geeft aan waar er geassisteerd kan worden. Indien er geen assistentie nodig is bij de 
middag/avondtoets dient men tot 12/16u buiten de toetshal te wachten. Dit betreft een UM-brede 
afspraak. 

 
Voorafgaand aan de toets 

 
Blok voorbereiden 
Bij binnenkomst halen de surveillant hun archiefdoos met toetsmaterialen op en gaan naar hun plek 
zoals aangegeven op de halindeling (info via hoofdsurveillant). Toetspapier, kladpapier en elastieken 
staan in de dozen op de hoek van de tafel van de hoofdsurveillant, deze zitten niet in de archiefdoos.  
De surveillant bereidt zijn/haar blok voor, dit houdt in het ophangen van het A4-vel met vak- en 
studentnummers en het extra vel “please fill out your personal details..”, klaar leggen toetspapier en 
kladpapier. In de archiefdoos zit o.a. een klembord met informatie over de toets (zoals het aantal uit te 
delen vellen toetspapier, aanwezigheid docent en toegestane hulpmiddelen). De surveillant zorgt zelf 
voor het natellen van de toetsen (in de archiefdoos), extra toetsen zijn beschikbaar via de 
hoofdsurveillant. Lees eveneens het toetsvoorblad goed door, vragen kunnen dan nog gesteld 
worden aan de hoofdsurveillant. Voor alle toetsen (open vragen, meerkeuze en digitale toetsen) 
geldt: standaard 1 vel kladpapier klaarleggen.  
Indien gereed kan men koffie halen en naar het toilet. In dit geval dient de archiefdoos, gesloten met 
de toetsen erin, onder toezicht van een collega surveillant te staan of indien niet mogelijk, gesloten 
met de toetsen erin, uit het zicht (op de stoel achter de surveillantentafel) te worden geplaatst. 
Een UM-brede afspraak is dat er tijdens de ochtendtoets geen voorbereidende werkzaamheden in de 
toetsblokken voor de middag-/avondtoets mogen worden verricht. Dit kan als zeer storend worden 
ervaren door de studenten. 
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Instructiemoment hoofdsurveillant 
Om 8:20 uur en 12:20 uur dienen alle surveillanten naar voren te komen bij de hoofdsurveillant voor 
een korte instructie (max. 10 minuten) voor de betreffende toetsdag. 
 
Etui 
Elke surveillant wordt eenmalig voorzien van een etui met naam met daarin materialen die nodig zijn 
tijdens het surveilleren. In dit etui zitten de volgende materialen: pen, markeerstift, schaar, 
nietmachine, nietjes en paperclips. Surveillanten van InterUM wordt voorafgaand aan de toets 
voorzien van een etui met standaardmaterialen. Nietjes, paperclips of elastieken kun je vragen aan de 
hoofdsurveillant, deze worden door de Faculteit verzorgd.  

 
Binnenkomst studenten 

 
Controle registraties voor aanvang toets 
15 Minuten voor aanvang van de toets mogen de studenten naar binnen. De surveillanten staan dan 
bij hun blok klaar met de registratielijst. Zodoende kunnen de studenten controleren of ze in het juiste 
blok zitten alvorens te gaan zitten. Registratielijst hoeft op dit moment nog niet te worden afgevinkt. 
Indien een student niet op de registratielijst staat, mag deze plaats nemen in het blok van de betreffende 
toets en (indien mogelijk) binnen de juiste range van id-nummers. Indien er geen plek meer vrij is dient 
student te worden doorgestuurd naar de toetscoördinator of hoofdsurveillant. 
 
Invullen administratieve gegevens 
Studenten erop attenderen dat zodra ze op hun plek zitten ze alvast hun gegevens op het 
toetspapier dienen in te vullen. Ook bij de uitgifte van nieuwe vellen toetspapier hen hierop 
attenderen.  
 

Tijdens de toets 
 
Naast de onderstaande taken is het belangrijk dat wordt toegezien op naleving van de orderegels en-
instructies. Het Reglement van Orde is te vinden op de website van InterUM. 
 
Aanvang van de toets 
De belangrijkste regel is dat studenten niet zonder toestemming van hun plaats mogen komen, deze 
meldt zich door middel van het opsteken van een hand. Surveillant geeft aan wanneer student naar 
voren mag komen. Toiletgebruik is beperkt tot twee studenten tegelijk per blok (dit geldt ook bij een 
combinatie-blok). Toiletgebruik wordt niet toegestaan tijdens de eerste en de laatste 30 minuten van 
de toets. 
 
Verwijderen stoelen op tafels 
Een UM-brede afspraak is dat alle stoelen van de tafels verwijderd zijn bij aanvang van de toets dit 
i.v.m. veiligheid. Hiervoor is elke surveillant verantwoordelijk voor zijn/haar eigen blok.  
 
Identificatiecontrole 
Elke student dient zich tijdens de toets te legitimeren door middel van een UM card met 
onbeschadigde foto. De UM card dient goed zichtbaar op tafel gelegd te worden.  
Indien een student zich niet kan legitimeren tijdens de toets, is hij/zij niet gerechtigd deel te nemen 
aan de toets dan wel de deelname voort te zetten en dient hij/zij de zaal op aangeven van de 
toetscoördinator of (hoofd)surveillant te verlaten. Indien student niet vrijwillig vertrekt kan om 
assistentie van een zaalmanager gevraagd worden. 
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Aanwezigheidsregistratie op de ‘plattegrond’  
Surveillant controleert collegekaarten (UM-kaarten) en noteert op het formulier 
“Aanwezigheidsregistratie” (zie bijlage 4) op de juiste plek de id-nummers van de studenten die in het 
blok zitten. Indien student niet op de registratielijst vermeld staat markeert surveillant op het 
formulier “Aanwezigheidsregistratie” het betreffende id-nummer van de student. Surveillant 
registreert student alsnog onderaan de registratielijst.  
De registratielijst (namenlijst) is in tweevoud aanwezig. De registratielijst dient als volgt te worden 
ingevuld: Indien aanwezig een “V” bij de student zetten, indien afwezig een “—“. Hierbij niet 
vergeten ook de tweede lijst op dezelfde manier in te vullen! Eveneens dient het formulier 
Aanwezigheidsregistratie (ook wel “plattegrond”  genoemd) te worden ingevuld. Dit is handig bij 
controles, zoals bijvoorbeeld bij een onregelmatigheid.  
 
Controle toegestane materialen 
De surveillant controleert ook de toegestane materialen. Hiervoor gelden strikte regels. Op het 
voorblad van de toets staat vermeld welke materialen (ook boeken) gebruikt mogen worden. Voor het 
overige mag naast schrijfgerei geen ander materiaal op tafel liggen. Voorts geldt, bij de toegestane 
materialen, dat er alleen tekst mag worden onderstreept/gemarkeerd. Bijgeschreven tekst is niet 
toegestaan. Losse beschreven briefjes, coderingen, beschreven tabbladen/post-its, etc. zijn niet 
toegestaan. In dat geval kan er sprake zijn van fraude en moet een Formulier Constatering 
Onregelmatigheid ingevuld worden, zie uitleg hieronder.  
Blanco (onbeschreven) tabblaadjes en door de leverancier voorgedrukte tabbladen zijn wel 
toegestaan. 
 
Formulier Constatering Onregelmatigheid 
Bij onregelmatigheden wordt dit formulier (met doorslag) door de docent/hoofdsurveillant en de  
betrokken student ingevuld. In geval van de inname mobiele telefoon bij toiletten, vullen de 
toiletsurveillant en student dit formulier in. Het ingevulde formulier inclusief in beslag genomen 
materiaal worden bij hoofdsurveillant afgegeven. Mobiele telefoons kunnen na afloop van de toets 
door student worden opgehaald bij hoofdsurveillant. Wetboeken met bijgeschreven notities blijven in 
beslag genomen en worden doorgegeven aan de Examencommissie. Een voorbeeld van dit formulier is 
als bijlage toegevoegd. 
 
Uitleg toegestane materialen 

 Gebruik woordenboeken 
Studenten mogen tijdens de toetsen gebruik maken van tweetalige woordenboeken, waarbij de taal 
waarnaartoe of van waaruit wordt vertaald in het Engels of het Nederlands dient te zijn, niet 
verklarende, niet-juridische woordenboeken. Tenzij anders aangegeven op het toetsvoorblad. 
Verschil tussen verklarend en niet-verklarend woordenboek: 
Op een verklarend woordenboek staat op de kaft maar één taal vermeld, dit kan in alle talen zijn.  
Op de kaft van een niet-verklarend woordenboek staat altijd van welke taal naar welke taal er wordt 
vertaald. Inhoudelijk is te zien dat de woorden allemaal uitgebreid worden uitgelegd of worden 
verklaard met een ander woord dat hetzelfde betekent.  

 Gebruik markeerstiften 
Het gebruik van markeerstiften is geen probleem, deze mogen gewoon gebruikt worden. 

 Open boek-toets 
Tijdens een open boek-toets zijn alle materialen geoorloofd (met uit zondering van elektronische 
materialen zoals laptop, gsm, smartwatch, tablet). Ook mogen tabbladen beschreven zijn.  

 Gebruik readers 
Indien er andere materialen wordt gebruikt dan de reguliere wettenbundel of gebonden reader(s), 
dan moet dit door de docent zelf worden gecontroleerd.  
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Gebonden readers/bound readers: 

   
 
Toetspapier 
De vragen worden uitgewerkt op toetspapier verstrekt door de faculteit. Studenten dienen voor de 
beantwoording van iedere vraag een apart toetsvel te gebruiken tenzij anders vermeld op het 
toetsvoorblad. Soms wordt voor het beantwoorden gebruik gemaakt van een antwoordformulier (bijv. 
bij meerkeuzevragen) of een uitwerkset. Een voorbeeld van een vel toetspapier en een 
antwoordformulier van een meerkeuzetoets is als bijlage toegevoegd. 
 
Uitdelen extra toetspapier/kladpapier 
Indien een student vraagt om nieuw papier, dienen er 2 stapeltjes aangeboden te worden, 
toetspapier of kladpapier (=ongebleekt grijs papier, afwisselend wel of niet gestanst). De surveillant 
verstrekt (tenzij anders aangegeven op het toetsvoorblad) het extra papier. 
 

Inname toetsuitwerkingen 
 

De student die klaar is met het examen, levert de uitwerkingen in en verlaat de toetshal. Hij/zij steekt 
een hand op om aan te geven dat hij/zij klaar is met het examen. Vervolgens loopt de student met de 
uitwerkingen, toetsvragen en kladpapier in de hand naar de surveillant en levert bij deze alles in. 
 
Het is van groot belang om bij het innemen van de uitwerkingen samen met de student goed te 
controleren of de administratieve gegevens boven aan elk vel toetspapier volledig zijn ingevuld. 
Indien niet alles is ingevuld dient student verzocht te worden dit alsnog te doen. 
Op het reguliere toetspapier betreft het de volgende gegevens:  
 

ID-nummer ID-nummer van de student zoals vermeld op UM-kaart 

Naam blok (toets) Naam van de toets 

Vraagnummer Alle vragen moeten worden beantwoord. Iedere vraag, dus inclusief 
subvragen dient op een nieuw toetsvel beantwoord te worden.  
De student mag meerdere vellen per vraag beschrijven. (Tenzij anders 
vermeld op het toetsvoorblad). 

Totaal ingeleverde vellen Het totaal aangeleverde vellen toetspapier. Dit aantal wordt 
gecontroleerd door de surveillant. Bij toetsen met een meerkeuze-
onderdeel is dit het aantal toetsvellen plus het antwoordvel van de 
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meerkeuzevragen. 

Datum Datum toets 

Handtekening student Student tekent voor het inleveren van het aantal toetsvellen 

       
Pas als je hebt aangegeven dat alles in orde is, mag de student opstaan en de toetshal rustig verlaten. 
Blijkt na vertrek van student, ondanks controle, dat er gegevens niet ingevuld zijn door de student is 
bijschrijven op de toets door surveillant niet toegestaan. In dat geval worden alle toetsvellen van de 
student aan elkaar geniet. 
 
Inname toets inclusief opgaven/toetsvragen/kladpapier 
Al het papier dient ingenomen te worden, dus de gemaakte toets inclusief opgaven, toetsvragen en 
kladpapier. Alles gaat mee terug in de toetscontainer.  

 Bij de gesorteerde antwoorden hoeft geen toetsopgave te worden gelegd. 

 Er is een apart stapeltje met kladpapier en toetsen (toetsopgaven/-vragen). Dit kan per blok 
met een brede elastiek gebundeld worden zonder te sorteren. 

 

Einde van de toets 
 
Onderling uithelpen einde toets 
De hoofdsurveillant coördineert of er bij andere blokken hulp nodig is met het ophalen van de 
toetsen. Verzoek om voor vertrek te vragen aan de hoofdsurveillant of er hulp nodig is en assistentie 
te verlenen daar waar nodig. Dit zorgt ook met name voor een rustige overgang naar de middagtoets 
voor iedereen. Met uithelpen wordt bedoeld alleen het ophalen van de toetsen! Er dient wel 
gecontroleerd te worden of de administratieve gegevens volledig zijn ingevuld. De verantwoordelijke 
surveillant van het betreffende blok sorteert zelf en geeft zelf aan welke hulp hij/zij nog verder nodig 
heeft. 
 
Doorschrijven einde toets 
Er mag niet meer geschreven worden na einde toetstijd. Indien student zijn/haar administratieve 
gegevens (zoals aantal pagina’s, naam en studentnummer) nog dient in te vullen, mag dit alleen 
onder toezicht van een surveillant/toezichthouder. Surveillant mag 2 studenten tegelijk hun 
administratieve gegevens laten invullen, mits deze naast of achter elkaar zitten. Dit mag ook onder 
toezicht van een toiletsurveillant/toezichthouder SSC, deze controleert niet op volledigheid van de 
gegevens, dit dient surveillant zelf te doen. Het gaat erom dat de surveillant toezicht kan houden op 
wat er geschreven wordt en dat de student bewust is van het toezicht. 
 
Ophalen en sorteren toetsen 
Eerst alle toetsen van alle studenten ophalen (studenten blijven zitten) en daarna sorteren. 
 
Sorteren toetsen 
Wanneer je surveilleert bij een toets die uit open vragen bestaat, dan dien je de uitwerkingen per 
vraag bij elkaar te leggen (alle antwoorden op vraag 1 bij elkaar, zo ook de uitwerkingen van vraag 2, 
etc.). Heeft student meerdere vellen gebruikt voor EEN VRAAG, in dat geval dien je de vellen van de 
betreffende vraag van deze student aan elkaar te nieten (in de linkerbovenhoek).  
Wanneer je surveilleert bij een toets bestaande uit meerkeuzevragen, dan dient de surveillant de 
antwoordformulieren in te nemen en deze te sorteren per versie. Versie A op één stapel en versie B op 
een andere stapel. Van ieder antwoordformulier knip je het linkerbovenhoekje af.  
Alle stapeltjes worden ingeleverd bij de hoofdsurveillant. 
 
Blokaanwijsbord afhalen 
Bebording/blokaanwijsborden laten hangen totdat het blok en de omliggende blokken leeg zijn i.v.m. 
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overlast. 
 
Inleveren formulieren/materiaal, rest toetsen en kladpapier 
Alle zaken die je hebt ontvangen (formulieren, voorraad toetspapier, toetsvragen en/of –opdrachten, 
kladpapier) lever je na afloop in bij de hoofdsurveillant.  

 
Toetsvormen 

 
Meerkeuzetoetsen 
De studenten ontvangen een vragenset met een antwoordformulier waarop ze de antwoorden 
moeten invullen. Bovenaan het antwoordvel van de meerkeuzetoetsen staat een instructie met 
voorbeeld hoe de student zijn/haar antwoord dient in te vullen en/of te wijzigen. Bij meerkeuze-
toetsen wordt gewerkt met twee versies (versie A en versie B).  
Achter elke meerkeuzetoets (zowel in het Nederlands als in het Engels) is een extra wit (klad)vel 
toegevoegd (zie bijlage 2-1 en 2-2). Hierop mogen studenten alleen de letters van de antwoorden 
van de meerkeuzetoets invullen en mee naar huis nemen. Indien er toch notities of uitwerkingen op 
geschreven worden dient dit als kladpapier te worden ingenomen, dit staat ook zo vermeld op het 
(klad)vel voor de student. Het vel is wit en goed te herkennen aan het kruis dat op de onderste helft 
van het A4 vel staat. Hieronder zie je een voorbeeld van een blok waarvan de toets uit twee versies 
bestaat. 

 
 
Bij meerkeuze-toetsen mogen geen rijen worden afgeblokt om te voorkomen dat studenten 
helemaal achteraan gaan zitten. Dit omdat er op alle tafels (dus ook op de niet bezette tafels) een 
toets moet worden gelegd. Zo loop de verdeling tussen de A- en B-versies niet door elkaar. Deze 
toetsen dienen vooraf om en om (A- en B-versie) klaar te worden gemaakt en als een slang te 
worden uitgedeeld, dus vanaf Rij 1 van voor naar achter en vervolgens van Rij 2 van achter naar 
voor, van Rij 3 van voor naar achter en zo verder. Er dient per tafel ook een vel kladpapier klaar te 
liggen. 
 
Open vragen 
Bij toetsen bestaande uit open vragen staat er op het A4-papier met toetsinformatie (in de 
archiefdoos) aangeven hoeveel vellen toetspapier vooraf op de tafeltjes gelegd dienen te worden.  
De surveillant zorgt ervoor dat alle tafels in het blok vooraf van toetspapier en een vel kladpapier 
worden voorzien. 
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Sorteerwerkzaamheden 
 

Werktijden en werklocatie 
De werkzaamheden sorteren toetsuitwerkingen vinden plaats overdag van 08:30 tot +/- 11:30 uur en 
van 14:00 tot 17:00 uur. Locatie van de werkzaamheden is het gebouw van Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 1-3.  Nadere informatie wordt gegevens middels het sorteerrooster. 
 
Inhoud werkzaamheden 
Na afloop van de toetsen worden toetsuitwerkingen naar de faculteit gebracht. Er worden meestal 
meerdere examens tegelijkertijd afgelegd. Medewerkers sorteren werken in een voor hun 
gereserveerde ruimte. De coördinator Sorteerwerkzaamheden zal aangeven op welke manier elke toets 
gesorteerd dient te worden. 
 

 Toetsuitwerkingen worden eerst per toets bij elkaar gelegd.  

 Meestal zijn ze al gesorteerd per vraag (in de toetshal) tenzij anders aangegeven door docent. 

 Er kunnen meerdere stapels aanwezig zijn van dezelfde toets.  
      Let daar goed op! 

 Nadat de stapels per toets verdeeld zijn, worden er stapels per vraag gemaakt.  

 Er kunnen meerdere stapels aanwezig zijn van dezelfde toetsvraag.  

 Vervolgens wordt elke stapel op id-nummer (studentnummer) gesorteerd.  
De volgorde is oplopend, dat wil zeggen bovenaan komt het laagste nummer en onderaan het 
hoogste. 

 
Conform de instructies dienen studenten elke vraag te beantwoorden op een apart toetsvel. 
Helaas komt het voor dat studenten zich niet aan deze instructie houden.  

 Schrijft student door (meerdere vragen op 1 vel), dan wordt er een kopie gemaakt van deze vraag 
door de coördinator.  
Op de stapel van 1 vraag komt het origineel en op de stapel van de andere vraag de kopie (voorzien 
van id-nr, datum, naam blok/toets, nummer van de vraag). 

 Soms wordt voor de antwoorden gebruik gemaakt van een antwoordformulier (bijv. bij 
meerkeuzevragen) of een uitwerkset. In de meeste gevallen is een versie A en B aanwezig. In het  
geval  van antwoordformulieren wordt iedere versie apart gesorteerd op id-nummer. Indien hierop 
is doorgeschreven, wordt een kopie gemaakt  door de coördinator. 

 Na het sorteren worden toetsuitwerkingen per vraag geteld (op deze manier wordt het aantal 
studenten geregistreerd dat een vraag beantwoord heeft) en genoteerd op het begeleidende 
formulier (dit wordt door de coördinator meegegeven bij het sorteren). 

 
  



10 

Versie november 2019 

BIJLAGE 1 

Voorbeeld antwoordveld meerkeuzetoets  

 
ANTWOORDVEL MULTIPLE CHOICE VRAGEN                              VERSIE X 
COURSE NAME (SAP CODE)        DATUM: XX.XX.2019              

NAAM:         

                                                                                

ID-NR: i-  
 

handtekening student                                                                                                                  
 

Instructies:                                                                                                             * Voorbeeld:    

1. Geef uw keuze aan door het vakje volledig in te kleuren                                                       

2. Als u uw antwoord wilt wijzigen, doe dit door uw eerste antwoord door te kruisen           

  
                                A B C D 
 
Question 01     
 
Question 02     
 
Question 03     
 
Question 04     
 
Question 05     
 
Question 06     
 
Question 07     
 
Question 08     
 
Question 09     
 
Question 10     
 
Question 11     
 
Question 12     
 
Question 13     
 
Question 14         
 
Question 15     
 
Question 16     

Question 17     

Question 18     

                                A B C  D 

 
Question 19     

Question 20     

Question 21     

Question 22     

Question 23     

Question 24     

 
Question 26     
 
Question 27     
 
Question 28     
 
Question 29     
 
Question 30     

 

 

AANTAL INGELEVERDE 
BLADEN INCLUSIEF 
OPEN VRA(A)GEN: 
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BIJLAGE 2 

Voorbeeld toetsvoorblad Toets met Open vragen   
 

Bloktoets COURSE (COURSE CODE) 

 

Academisch jaar  Datum   Tijd Duur Opleiding 

2019-2020  N.t.b. N.t.b. 3 uur xxx 

 

 

 

Communicatiemiddelen en horloges zijn niet toegestaan – berg ze op in je tas (onder je tafel), 

niet binnen handbereik! Dit zal anders worden gerapporteerd als mogelijke fraude aan de 

Examencommissie. 

Wijzigingen in de toets na het officiële eindtijdstip zal worden gerapporteerd als mogelijke fraude 

aan de Examencommissie. 

 

Sancties door de Examencommissie bij fraude of onregelmatigheden kunnen maatregelen 

inhouden zoals: 

- Ongeldigverklaring van het desbetreffende examen; 

- Uitsluiting van (verdere) deelname aan een of meer tentamens bij FdR voor een periode vast 

te stellen door de Examencommissie voor een periode van ten hoogste één jaar; 

- Beëindiging van de inschrijving van student voor de desbetreffende opleiding. 

 

Exameneis  

 

Aantal vragen: 

 

X 

Vereist: Alle vragen moeten worden beantwoord.  

Begin het antwoord van elke toetsvraag op een apart vel papier. 

Deze regel geldt niet voor subvragen die tot dezelfde toetsvraag 

behoren (bijv. vraag 2 a en 2 b), deze antwoorden kunnen 

elkaar op hetzelfde vel opvolgen. (U mag meerdere vellen per 

vraag beschrijven) 

Norm: Het eindcijfer wordt berekend door de behaalde punten door X te delen 

en deze score af te ronden naar een geheel getal.  

 

Toegestane hulpmiddelen 

 

- Wetgeving: Niet geannoteerde, dus niet van commentaar of rechtspraak voorziene, edities 

van wetgeving. 

- Woordenboeken: Tweetalige niet verklarende, niet-juridische woordenboeken. De taal 

waarnaartoe of van waaruit wordt vertaald dien het Engels of het Nederlands te zijn.  

- Readers: [Door blokcoördinator aan te vullen] 

- Enkel blanco tabbladen of door de uitgever voorgedrukte tabbladen mogen in de 

wettenbundel gebruikt worden. In de wettenbundel en ander geoorloofd materiaal mag geen 

tekst zijn bijgeschreven; zinsneden of zinnen mogen uitsluitend onderstreept of gemarkeerd 

zijn. Niets mag zijn toegevoegd (zoals bijschrijven/bijtekenen).  
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Aanwijzingen voor het beantwoorden 

 

- Motiveer uw antwoorden en vermeld steeds de relevante wets- of verdragsartikelen en 

rechtspraak. Verwijzingen naar het antwoord op een andere vraag dient u achterwege te 

laten.  

- Maak de antwoorden niet langer dan nodig is. Nodeloze uitweidingen leiden tot een lagere 

beoordeling. 

- Schrijf met blauwe of zwarte pen, nooit met potlood.  

- Schrijf duidelijk leesbaar in correct Nederlands. Onleesbare, onduidelijke en onbegrijpelijke 

passages worden niet beoordeeld. 

 

Bekendmaking uitslag 

 

De uitslag van deze toets wordt binnen 4 weken na de dag waarop deze is afgelegd 

bekendgemaakt (artikel 27, lid 1 Onderwijs- en Examenregeling – bachelor / art. 45, 

lid 1 OER Master). 

 
Veel succes! 
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Orderegels  

 

Het Reglement van Orde bij Toetsen is van toepassing.  

 

Overtreding kan tot gevolg hebben dat u door de Examencommissie wordt berispt en dat uw 

toets ongeldig verklaard wordt. Mogelijk wordt u ook uitgesloten van (verdere) deelname aan 

een of meer tentamens van de opleiding voor een periode van ten hoogste één jaar. 

 

Voordat u begint 

 Leg uw UM-kaart (legitimatiebewijs) en de hulpmiddelen die u tijdens de toets nodig heeft en 

zijn toegestaan op tafel.  

 Tenzij anders aangegeven op het voorblad, moet alle elektronische apparatuur (bv. een 

mobiele telefoon) voor aanvang van de toets worden uitgezet en in de tas worden opgeborgen 

onder de tafel. Het is ook niet toegestaan om de klok- of de rekenfunctie van een mobiele 

telefoon te gebruiken. 

 Tijdens de toets mag de student geen horloge dragen. De student dient het horloge voor de 

aanvang van de toets in zijn tas op te bergen. Het horloge mag pas na het verlaten van de 

toetsruimte uit de tas worden gehaald.  

 Vul alle gegevens bovenaan ieder toetsvel volledig en duidelijk leesbaar in. Begin elk antwoord 

op een nieuw antwoordvel.  

 

Tijdens de toets 

 U mag de toetshal niet verlaten gedurende het eerste halfuur na aanvang van de toets.  

 Contact met andere examinandi, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. 

 Als u een vraag heeft, steekt u uw hand op. Een van de surveillanten komt dan naar u toe. 

 Volg steeds de instructies van de surveillant op.  

 Het is niet toegestaan om tijdens de toets, zonder toestemming van een surveillant, op te 

staan en door de zaal te lopen of de zaal te verlaten.  

 

U moet naar het toilet 

 Steek uw hand op en wacht op de surveillant. U krijgt een toiletkaart na inleveren van uw UM-

kaart (legitimatiebewijs). 

 Toiletbezoek is gelimiteerd. Toegestaan is 3 keer gedurende toetstijd van 3 uur en langer. 

 U mag het eerste halfuur na aanvang van de toets en het laatste halfuur voor einde van de 

toets het toilet niet bezoeken. 

 

U bent klaar met de toets 

 U mag de toetshal niet verlaten gedurende het eerste halfuur na aanvang van de toets.  

 Controleer of alle gegevens bovenaan ieder toetsvel zijn ingevuld. Zet ook uw handtekening 

op alle in te leveren toetsvellen. 

 Klaar met de toets gedurende de toetstijd: 

Loop met de toets in de hand naar de surveillant en lever bij deze het gemaakte werk in. 

 Klaar met de toets na einde toetstijd: 

Blijf zitten tot de (hoofd)surveillant de toets bij uw tafel heeft ingenomen. 

 Verlaat de zaal en het gebouw op rustige wijze. 
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BIJLAGE 3 

Voorbeeld Toetsvoorblad Meerkeuzetoets   
 

Bloktoets COURSE (COURSE CODE) Versie A 

 

Academisch jaar  Datum   Tijd Duur Opleiding 

2019-2020  N.t.b. N.t.b. 3 uur XXX 

 

 

 

Communicatiemiddelen en horloges zijn niet toegestaan – berg ze op in je tas (onder je tafel), 

niet binnen handbereik! Dit zal anders worden gerapporteerd als mogelijke fraude aan de 

Examencommissie. 

Wijzigingen in de toets na het officiële eindtijdstip zal worden gerapporteerd als mogelijke fraude 

aan de Examencommissie. 

 

Sancties door de Examencommissie bij fraude of onregelmatigheden kunnen maatregelen 

inhouden zoals: 

- ongeldigverklaring van het desbetreffende examen; 

- uitsluiting van (verdere) deelname aan een of meer tentamens bij FdR voor een periode vast te 

stellen door de Examencommissie voor een periode van ten hoogste één jaar; 

- beëindiging van de inschrijving van student voor de desbetreffende opleiding. 

 

Exameneis  

 

Aantal vragen: 

 

X Meerkeuzevragen 

X Open vraag/vragen 

Vereist: Alle vragen moeten worden beantwoord.  

Begin het antwoord van elke toetsvraag op een apart vel papier. 

Deze regel geldt niet voor subvragen die tot dezelfde toetsvraag 

behoren (bijv. vraag 2 a en 2 b), deze antwoorden kunnen 

elkaar op hetzelfde vel opvolgen. (U mag meerdere vellen per 

vraag beschrijven) 

Norm: De meerkeuzevragen leveren per correct antwoord X punt(en) op. De 

open vraag levert bij een correct antwoord in totaal XX punten op. 

Totaal meerkeuzevragen: XX punten 

Totaal open vraag: XX punten 

Totaal toets: XX punten. 

 

Toegestane hulpmiddelen 

 

- Wetgeving: Niet geannoteerde, dus niet van commentaar of rechtspraak voorziene, edities 

van wetgeving. 

- Woordenboeken: Tweetalige niet verklarende, niet-juridische woordenboeken. De taal 

waarnaartoe of van waaruit wordt vertaald dien het Engels of het Nederlands te zijn.  

- Readers: [Door blokcoördinator aan te vullen] 

- Enkel blanco tabbladen of door de uitgever voorgedrukte tabbladen mogen in de 

wettenbundel gebruikt worden. In de wettenbundel en ander geoorloofd materiaal mag geen 

tekst zijn bijgeschreven; zinsneden of zinnen mogen uitsluitend onderstreept of gemarkeerd 

zijn. Niets mag zijn toegevoegd (zoals bijschrijven/bijtekenen).  
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Aanwijzingen voor het beantwoorden van open vragen 

 

- Motiveer uw antwoorden en vermeld steeds de relevante wets- of verdragsartikelen en 

rechtspraak. Verwijzingen naar het antwoord op een andere vraag dient u achterwege te 

laten.  

- Maak de antwoorden niet langer dan nodig is. Nodeloze uitweidingen leiden tot een lagere 

beoordeling. 

- Schrijf met blauwe of zwarte pen, nooit met potlood. 

- Schrijf duidelijk leesbaar in correct Nederlands. Onleesbare, onduidelijke en onbegrijpelijke 

passages worden niet beoordeeld. 

 

Aanwijzingen voor het beantwoorden van meerkeuzevragen 

 

- Lees iedere vraag zorgvuldig en geef dan op het vragenformulier het naar uw mening meest 

juiste alternatief aan. Hebt u alle vragen op deze manier beantwoord, breng dan de 

gevonden oplossingen over op het antwoordformulier. Achter de nummers 1 t/m 30 vult u 

met pen het hokje op dat correspondeert met het door u gekozen alternatief. 

- Kies uit de gegeven alternatieven het MEEST JUISTE alternatief. 

- Vermijd wijzigingen zoveel mogelijk. Veranderen van antwoorden: zet een duidelijk kruis 

door het onjuiste hokje en vul het juiste hokje op. 

- Het aanstrepen van meer dan één alternatief levert zonder meer een fout antwoord op. 

- Laat geen enkele vraag onbeantwoord. Gebruik alle kennis die u heeft. Gedeeltelijke kennis 

kan u helpen om alternatieven die in ieder geval fout zijn te elimineren. Waag daarna zo 

nodig een gokje: een blanco antwoord is in ieder geval fout. 

 

Antwoordsleutel 

 

De voorlopige sleutel zal na 18.00 uur op Student Portal geplaatst worden door de 

blokcoördinator. 

 

Op- en aanmerkingen over vragen en/of antwoorden 

 

Op- en aanmerkingen over de MC-vragen en -antwoorden van deze toets kunnen tot en met XX 

MAAND 201X schriftelijk, getypt, voorzien van naam, voorletters, adres,  

ID-nummer, blokcode en toetsnaam worden ingediend bij het Opleidingsinstituut FdR 

(Brievenbus Onderwijsbalie). 

 

Wij streven ernaar de reactie van de blokcoördinator op alle tijdig ontvangen bezwaarschriften 

binnen 5 werkdagen na de datum hierboven vermeld op Student Portal te plaatsen.  

De sleutel kan naar aanleiding hiervan eventueel herzien worden. 

 

Bekendmaking uitslag 

 

De uitslag van deze toets wordt binnen 4 weken na de dag waarop deze is afgelegd 

bekendgemaakt (artikel 27, lid 1 Onderwijs- en Examenregeling – bachelor / art. 45, lid 1 OER 

Master). 

 

Veel succes! 
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Orderegels  

 

Het Reglement van Orde bij Toetsen is van toepassing.  

 

Overtreding kan tot gevolg hebben dat u door de Examencommissie wordt berispt en dat uw 

toets ongeldig verklaard wordt. Mogelijk wordt u ook uitgesloten van (verdere) deelname aan 

een of meer tentamens van de opleiding voor een periode van ten hoogste één jaar. 

 

Voordat u begint 

 Leg uw UM-kaart (legitimatiebewijs) en de hulpmiddelen die u tijdens de toets nodig heeft en zijn 

toegestaan op tafel.  

 Tenzij anders aangegeven op het voorblad, moet alle elektronische apparatuur (bv. een mobiele 

telefoon) voor aanvang van de toets worden uitgezet en in de tas worden opgeborgen onder de 

tafel. Het is ook niet toegestaan om de klok- of de rekenfunctie van een mobiele telefoon te 

gebruiken. 

 Tijdens de toets mag de student geen horloge dragen. De student dient het horloge voor de 

aanvang van de toets in zijn tas op te bergen. Het horloge mag pas na het verlaten van de 

toetsruimte uit de tas worden gehaald.  

 Vul alle gegevens bovenaan ieder toetsvel volledig en duidelijk leesbaar in. Begin elk antwoord 

op een nieuw antwoordvel.  

 

Tijdens de toets 

 U mag de toetshal niet verlaten gedurende het eerste halfuur na aanvang van de toets.  

 Contact met andere examinandi, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. 

 Als u een vraag heeft, steekt u uw hand op. Een van de surveillanten komt dan naar u toe. 

 Volg steeds de instructies van de surveillant op.  

 Het is niet toegestaan om tijdens de toets, zonder toestemming van een surveillant, op te staan 

en door de zaal te lopen of de zaal te verlaten.  

 

U moet naar het toilet 

 Steek uw hand op en wacht op de surveillant. U krijgt een toiletkaart na inleveren van uw UM-

kaart (legitimatiebewijs). 

 Toiletbezoek is gelimiteerd. Toegestaan is 3 keer gedurende toetstijd van 3 uur en langer. 

 U mag het eerste halfuur na aanvang van de toets en het laatste halfuur voor einde van de toets 

het toilet niet bezoeken. 

 

U bent klaar met de toets 

 U mag de toetshal niet verlaten gedurende het eerste halfuur na aanvang van de toets.  

 Controleer of alle gegevens bovenaan ieder toetsvel zijn ingevuld. Zet ook uw handtekening op 

alle in te leveren toetsvellen. 

 Klaar met de toets gedurende de toetstijd: 

Loop met de toets in de hand naar de surveillant en lever bij deze het gemaakte werk in. 

 Klaar met de toets na einde toetstijd: 

Blijf zitten tot de (hoofd)surveillant de toets bij uw tafel heeft ingenomen. 

 Verlaat de zaal en het gebouw op rustige wijze. 
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BIJLAGE 4 

Voorbeeld Formulier Aanwezigheidsregistratie   

FORMULIER AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE 
FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 

 

NAAM SURVEILLANT   
NAAM TOETS / CODE   
DATUM  EN TIJD  
BLOK NR  
TOETSHAL  

 

LET OP: ALLEEN ID-NUMMERS INVULLEN 

 

RIJ 1 RIJ 2 RIJ 3 RIJ 4 RIJ 5 RIJ 6 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

SURVEILLANT 

AANTAL:  

 


