Beste docent,
Studenten gaan de komende periode online toetsen maken met behulp met Quayn, Blackboard en
proctoring. Bij online toetsing maakt de student een toets via de computer of laptop. In het
Programmateam Flexibel Onderwijs is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het afnemen van
toetsen op deze wijze. Deze ervaring wordt nu gebruikt om deze werkwijze op grotere schaal in te
voeren.
Ook een online toets moet ‘Onder Examencondities’ worden opgenomen. Om dit te waarborgen
maken we gebruik van online surveillance (proctoring) wat volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) een gerechtvaardigd belang. Een student hoeft derhalve geen
toestemming te geven voor het gebruik van zijn gegevens en beelden. Wanneer de student weigert
om op deze manier een toets te maken dan kan hij de toets niet maken.
Voorafgaand aan de toets legitimeert de student zich via zijn identiteitsbewijs Tijdens de toets kijkt
er een online surveillant mee via de webcam van de student. Ook wordt gebruik gemaakt van
screensharing. De proctor heeft alleen inzage in het scherm en de handelingen van de student, maar
kan niet in zijn computer kijken of zaken aanpassen. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van
een tweede camera d.m.v. de smartphone van de student. De online surveillant is gedurende de
hele toets bereikbaar voor vragen die uiteraard niet van inhoudelijke aard mogen zijn.
De beelden worden opgenomen en opgeslagen. Voorafgaand aan de toets wordt elke student
verzocht te verklaren dat het eigen werk is. Wanneer de beelden aanleiding geven tot een
vermoeden van onregelmatigheden, gaan deze beelden naar de Examencommissie van de opleiding.
De Examencommissie doet dan een uitspraak over wat ze ziet.
Privacy
De hogeschool betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de verwerking van de beelden en
gegevens van studenten. Daarom is er een Verwerkersovereenkomst met het proctoring bedrijf
(ProctorExam) opgesteld over de verwerking van deze gegevens. Dit is conform de wet AVG. De
gegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk en worden nadat de resultaten
van de toets zijn gepubliceerd dan ook direct vernietigd.
De werkwijze en procedures zijn vastgelegd met behulp van de Functionaris Gegevensbescherming
van NHL Stenden Hogeschool.

