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Betreft de volgende tentamenvormen: analoog, digitaal op de campus en digitaal op afstand. 
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Toelichting bij het document 
 
 
Opbouw van het document 
 
 
Deel A Tentamenregeling  
 
Deel B Aanvullende bepalingen voor betrokken medewerkers 
 
Bijlage 1: BUas Information Bulletin about Online Invigilation  
 
De aanvullende bepalingen zijn een afgeleide van de tentamenregeling zoals vermeld in deel A.  
Het doel van deel B is het neerzetten van duidelijke kaders voor alle betrokken medewerkers inclusief 
surveillanten. 
 
 
Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen op het moment van schrijven (November 2020), 
is er een website opgericht om protocollen en veelgestelde vragen vast te leggen over tentamens die 
plaatsvinden onder de covid-maatregelen. Mochten er wijzigingen optreden die te wijten zijn aan deze 
maatregelen, of systemen die hier direct aangelinkt zijn (ProctorExam), worden de wijzigingen 
vermeld op de website. De website is de vinden op de Portal voor zowel medewerkers als studenten 
onder ‘Digital Assessment’. 
 
 
 
 
Er wordt steeds zo duidelijk mogelijk aangegeven wat van toepassing is op de af te nemen 
tentamens. Er is sprake van 3 soorten tentamens, namelijk; 
 

• Analoog: een tentamen op schrift (a) 
• Digitaal op de campus: een tentamen afgenomen via een laptop in een lokaal op de campus 

van BUas. (b) 
• Digitaal op afstand: een tentamen online waarbij de surveillance digitaal verloopt met 

proctoring. (c) 
• Op afstand bij een partnerinstelling (analoog/digitaal) (d): wordt in collegejaar 2021/2022 

toegevoegd 
 
De belangrijkste wijzigingen van de aanvullende bepalingen zijn: 

- Toevoeging regels rondom digitale tentamens op afstand (met proctoring) (c) 
- Verschuiving van decentrale tentamenorganisatie (academies) naar centrale 

tentamenorganisatie (Exam Center) 
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Deel A  

Tentamenregeling  
Artikel 1 Begrippenlijst 

BUas Afkorting Breda University of Applied Sciences 

Exam Center BUas centrale dienst, gepositioneerd onder de dienst Educational Organisation 
and Community, waaronder per 1 januari 2021 alle tentamens, zoals 
gedefinieerd onder het begrip ‘tentamen’ in deze regeling, worden 
georganiseerd.  

Examencommissie  Het orgaan, zoals bedoeld in artikel 7.12 lid 1 en 2 WHW, dat op objectieve en 
deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de 
OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor 
het verkrijgen van een graad. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de 
instelling heeft een examencommissie. Zie ook de Regeling 
Examencommissie.  

Examinator Lid van het personeel, alsmede deskundigen van buiten de instelling, die door 
de examencommissie aangewezen voor het afnemen van tentamens en het 
vaststellen van de uitslag ervan, zoals bedoeld in artikel 7.12c lid 1 WHW.  

Fraude Een handelen of nalaten daarvan door de student dat tot gevolg heeft dat het 
vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel 
of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt   

Functiebeperking Alle aandoeningen die mogelijk tot studievertraging leiden. 

Legitimatiebewijs Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 

Osiris Het Studenten Informatie Systeem. 

Presentielijst Lijst waarop de studentgegevens staan vermeld van studenten die zijn 
ingeschreven voor een tentamen en die dient ter vaststelling van (1) de 
aanwezigheid van studenten bij een tentamen en (2) het inleveren van het 
tentamen door de studenten.   

Procesverbaal Een schriftelijke getuigenis van de surveillant waarmee verslag uitgebracht 
wordt van de belangrijkste omstandigheden en feiten die zich tijdens een 
schriftelijk tentamen hebben voorgedaan.   

ProctorExam Een digitaal surveillance programma (web-based). Dit is ter vervanging van 
‘reguliere’ surveillanten en kan van op afstand worden gebruikt.  

ReadSpeaker Tekst-naar-spraak software. Deze is ingebouwd in het toetsprogramma 
Testvision. 

Student Degene die is ingeschreven bij Breda University of Applied Sciences, zoals 
bedoeld in artikel 7.32 WHW 

Surveillant Toezichthouder bij schriftelijke tentamens. Bij digitale tentamens op afstand 
gaat het hier om de ‘reviewer’ aangewezen door ProctorExam. In alle 
tentamen situaties (a, b, c) zijn dit de personen die de orde bewaren tijdens 
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een tentamen en een vermoeden van fraude doorgeven aan het Exam Center, 
oftewel via een proces verbaal, oftewel digitaal via ProctorExam. 

Tentamen Een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 lid 1 WHW, naar de kennis, het 
inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de 
resultaten van dat onderzoek. 
 
Er wordt gesproken over 3 soorten tentamens; 

• Dat kan analoog zijn: een tentamen op schrift (a) 
• Dat kan digitaal zijn: een tentamen afgenomen via een laptop in een 

lokaal op de campus van BUas. (b) 
• Dat kan digitaal op afstand zijn: een tentamen online waarbij de 

surveillance digitaal verloopt met proctoring. (c)  
Tentamencoördinator Medewerker van het Exam Center van Breda University of Applied Sciences 

die het eerste aanspreekpunt is en eventueel kan ondersteunen bij het proces 
van de uitvoering van de tentamens.   

Tentamendocumenten Alle documenten die nodig zijn om een schriftelijk tentamen te kunnen 
afnemen, zoals tentamenopgaven en tentamenformulieren. 

Testvision  Het web-based programma waarmee digitale toetsen afgenomen worden. 
Hierin staan de tentamenvragen en kunnen studenten ook terugzien welke 
hulpmiddelen zij eventueel mogen gebruiken tijdens een tentamen.  

TextAid Tekst-naar-spraak software die studenten mogen gebruiken om tekst in 
documenten te laten voorlezen. 

 
 

Artikel 2 Algemene bepalingen (generiek van toepassing) 
 
1 De student die aan een tentamen deelneemt, is verplicht om alle aanwijzingen van de 

organisatie op te volgen. Indien de student zich niet houdt aan die  aanwijzingen, zal hier een 
aantekening van worden gemaakt door de surveillant ter plaatse of door de surveillant  op 
afstand. Het niet opvolgen van aanwijzingen of verzoeken van surveillanten kan leiden tot 
ongeldigverklaring van het tentamen. 
 

2 Naar aanleiding van de bevindingen van de surveillant kan de examencommissie aan de 
betrokken student sancties opleggen (zie de ‘OER’). De examencommissie heeft het recht om 
tentamens ongeldig te verklaren bij het vermoeden van onregelmatigheden.  

 
3 Voor elke tentamenronde wordt een medewerker van het Exam Center aangewezen als de 

tentamencoördinator van het tentamen. 
 
4 Voor het afnemen van het tentamen is de, door de examencommissie daartoe aangewezen, 

examinator bevoegd. De examinator moet bereikbaar zijn gedurende de periode waarin het 
tentamen (a, b, c) wordt afgenomen. In ieder geval zullen de examinator en de 
tentamencoördinator van het Exam Center  zorg moeten dragen voor onderlinge 
bereikbaarheid tijdens het afnemen van een tentamen. 

 
5 De student zorgt ervoor uiterlijk 15 minuten voor de gepubliceerde aanvangstijd van het 

tentamen aanwezig te zijn bij het lokaal waar hij is ingedeeld danwel online beschikbaar te 
zijn. 

 
6 Tijdens het tentamen dient stilte in acht te worden genomen in het lokaal of de digitale 

toetslocatie. Geen enkele vorm van communicatie is toegestaan, behalve die met de 
surveillant ter plaatse (a, b) of via de support knop (c). De student dient hierbij de door de 
surveillant gegeven instructies op te volgen.  
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7 Behalve met uitdrukkelijke toestemming van de surveillant is het niet toegestaan om tijdens 
het tentamen tussen studenten onderling hulpmiddelen, andere voorwerpen of informatie uit 
te wisselen. 
 

8 De student met een functiebeperking kan bij een tentamen gebruik maken van aanvullende 
faciliteiten (zoals Readspeaker of extra tijd) indien die vooraf zijn toegekend en vastgelegd in 
Osiris door de decaan. Deze faciliteiten worden door de academie aangegeven op de 
presentielijst (a, b) of worden weergeven in de digitale toetsomgeving (b, c) 
 

9 Het is niet toegestaan om gezichtsbedekkende kledij te dragen tijdens het tentamen. Het 
gezicht en de oren moeten te allen tijde zichtbaar zijn. 

 

Artikel 3 Inschrijving voor het tentamen 
 
1 De student die deel wil nemen aan een tentamen, onverschillig welke vorm,  moet hiervoor 

ingeschreven zijn via Osiris. Voor elke eerste gelegenheid wordt de student centraal 
ingeschreven. Voor elke andere gelegenheid dan de eerste dient een student zichzelf in te 
schrijven.  Voor regels rondom inschrijving tentamens en hertentamens wordt verwezen naar 
het desbetreffende artikel in de OER. 

 
2 Het is de verantwoordelijkheid van de student om zijn inschrijving voor een tentamen ruim 

voorafgaand aan het tentamen in Osiris te controleren. 
 
 

Artikel 4 Geldigheid deelname aan het tentamen  
 
1 Alleen de student die ingeschreven is voor het tentamen wordt toegelaten tot het tentamen. 

Door middel van het voorkomen op de presentielijst (a, b) of door toewijzing van een 
tentamen in een digitale toetsomgeving (c) kan een student zijn inschrijving aantonen. 

 
2 Indien de student van mening is dat hij zich wel heeft ingeschreven maar niet toegelaten 

wordt, wordt hij doorverwezen naar een medewerker van het Exam Center. De medewerker 
van het Exam Center geeft de student schriftelijk toestemming om deel te nemen aan het 
tentamen, indien na controle in Osiris blijkt dat de student zich wel heeft ingeschreven. Deze 
toestemming dient te worden ingeleverd bij de surveillant (a, b). In geval van een digitaal 
tentamen op afstand (c), zal de medewerker de student koppelen aan het juiste tentamen 
wanneer blijkt dat de student wel recht heeft op deelname. In alle gevallen geldt dat om 
toegelaten te worden tot het tentamen, rekening te worden gehouden met artikel 5 lid 3.  
 

3 De student, die deel wil nemen aan een tentamen, dient zich te kunnen legitimeren met een 
legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Deze legitimatie dient: 
a,b Voor aanvang van het tentamen aan de surveillant te worden getoond en tijdens het 
gehele tentamen zichtbaar voor de surveillant op tafel te liggen. Bij het inleveren van het 
gemaakte tentamen kan de surveillant vragen om het legitimatiebewijs te tonen. De student 
die zich niet kan legitimeren, wordt niet toegelaten tot het tentamen. 
c Bij digitale tentamens op afstand is voor de start een foto noodzakelijk, waarbij 
gegevens afgeplakt mogen worden, behalve de naam en de foto van de student. Indien 
achteraf blijkt dat de student geen wettig legitimatiebewijs heeft getoond, heeft de 
examencommissie het recht om het tentamen ongeldig te verklaren. 
 
Legitimeren mag nooit met een kopie, foto, scan o.i.d. van het legitimatiebewijs.  
 

4 De student die zich onverhoopt niet kan legitimeren, in verband met verlies of diefstal van zijn 
legitimatiebewijs, kan van de tentamencoordinator toestemming krijgen om deel te mogen 
nemen aan een tentamen. Hiervoor dient, mintens een half uur voor aanvang van het 
tentamen a of b, een bevestiging van aanvraag van een nieuw identiteitsbewijs van de 
gemeente te worden getoond aan de tentamencoordinator. Indien de identiteit van de student 
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kan worden bevestigd, ontvangt de student schriftelijk toestemming. Deze schriftelijke 
toestemming moet worden getoond aan de dienstdoende surveillant.  In het geval van een 
digitaal tentamen op afstand(c) toont de student zijn bevestiging van aanvraag van een nieuw 
identiteitsbewijs aan de surveillant. 

 
 
 

Artikel 5 Aanvang van het tentamen  
 
1 Het tentamen start nadat van alle studenten de rechtmatigheid van deelname is vastgesteld 

en de surveillant aangeeft dat de studenten kunnen beginnen met het tentamen. Het 
tentamen start niet voor de geplande aanvangstijd van het tentamen. In geval van digitale 
tentamens op afstand (c) staat de starttijd aangegeven op het scherm. 

 
2 In het tentamenlokaal is een klok aanwezig. De tijd die hierop wordt aangegeven is de tijd die 

gehanteerd wordt voor de aanvang en het einde van het tentamen. 
 
 

3 Na aanvang van het tentamen wordt geen student meer toegelaten, tenzij hij hiertoe 
nadrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gekregen op basis van artikel 4 lid 2 of lid 4. Deze  
toelating is alleen mogelijk binnen 30 minuten na aanvang van het tentamen (a,b) of 5 
minuten in geval van een digitaal tentamen op afstand (c). De student die na de aanvangstijd 
van het tentamen het lokaal in komt, of kan deelnemen in het geval van een digitaal tentamen 
op afstand, heeft geen recht op extra tentamentijd. 
 

4 In het geval van een digitaal tentamen op de campus (b) (met gebruik van een BUas laptop), 
mag de student het tentamenlokaal pas betreden wanneer de surveillant dit aangeeft. De 
student mag niet zelf inloggen en mag alleen gebruik maken van het programma dat 
toegestaan is voor het maken van het tentamen en de werkplek die wordt toegewezen door 
de surveillant. In het geval voor een tentamen door Breda University of Applied Sciences een 
usb-stick wordt verstrekt, mag alleen gebruik gemaakt worden van deze usb-stick. In geval 
van een digitaal tentamen op afstand (c), dient de student een kwartier eerder in te loggen 
voor de nodige verificaties. 

 
 

Artikel 6 Tijdens het tentamen 
 
1 Gedurende de eerste 30 minuten van het tentamen mag de student het lokaal niet verlaten en 

mogen geen tentamendocumenten worden ingeleverd (a, b). 
 
2 Gebruik van het toilet is slechts bij hoge uitzondering toegestaan en alleen onder begeleiding 

van een surveillant. Het is niet toegestaan dat meerdere studenten tegelijk naar het toilet 
gaan. Toiletbezoek is niet toegestaan gedurende de eerste 30 minuten van het tentamen.  
Toiletbezoek tijdens een tentamen met proctoring (c) is niet toegestaan.  
 

3 Het is toegestaan om een afsluitbaar flesje met drinken mee te nemen. De surveillant heeft 
het recht om een meegebracht flesje te controleren op aanwezigheid van niet-toegestane 
informatie. Het is niet toegestaan om eten mee te nemen. 
 

4 Alleen het door de surveillant verstrekte tentamen- en kladpapier mag tijdens het tentamen 
door de student worden gebruikt. Tijdens een tentamen met proctoring (c) dient de student 
het papier duidelijk en voldoende lang te tonen aan de camera voorafgaand aan, en na afloop 
van, het tentamen (indien toegestaan tijdens het tentamen). 
 

5 Op al het tentamenpapier dat door een student gebruikt wordt, dient hij zijn naam en idcode te 
vermelden. De surveillant controleert dit indien nodig tijdens het tentamen aan de hand van 
het op de tafel liggende identiteitsbewijs. 
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6 Bij het vermoeden van fraude maakt de surveillant hiervan een proces verbaal op en neemt 
hij eventuele bewijsstukken in beslag. In geval van digitale tentamens met proctoring (c), 
wordt de aantekening in het proctoring systeem gemaakt. De vervolgstappen voor alle 
tentamenvormen (a,b en c) zijn gelijk. De student mag het tentamen in alle gevallen wel 
afmaken. 
 

7 Aanvullende bepalingen voor een digitaal tentamen op afstand: 
i. De student zorgt dat hij in een omgeving zit waar het stil is, hij ongestoord en alleen zijn 

tentamen kan maken, bij voorkeur aan een bureau of tafel. 
ii. De student laat te allen tijde zijn geluid aan staan.  
iii. De student toont alle eventuele toegestane hulpmiddelen (boek, rekenmachine, etc.) aan 

de camera alvorens aan het tentamen te beginnen. 
iv. Oortjes (alle soorten) zijn niet toegestaan 
v. De student mag om geen enkele reden uit het zicht van de camera gaan. Dit wordt 

gezien als vermoeden van fraude. 
vi. Het is voor studenten niet toegestaan om enige vorm van communicatie te hebben, tenzij 

dit met met BUas is of met de technische support van het online surveillance systeem. 
vii. Een student dient dit tentamen te beschouwen als een openbaar optreden en zal 

representatief gekleed zijn tentamen afleggen. 
viii. De examencommissie heeft  het recht het tentamen ongeldig te verklaren indien er 

sprake is van onregelmatigheden of van een vermoeden daarvan. 
ix. Het tentamen heeft een maximale duur van 120 minuten. 

 
 

Artikel 7 Hulpmiddelen bij het tentamen  
 
1 De student zorgt zelf voor schrijfgerei en eventueel correctietape. Als hieraan specifieke eisen 

worden gesteld dan wordt dit vooraf gecommuniceerd.  
 
2 Alleen hulpmiddelen en schrijfmateriaal (inclusief correctietape) die vermeld staan op het 

voorblad van het tentamen mogen op de tafel liggen en gebruikt worden tijdens het tentamen. 
De toegestane hulpmiddelen (zoals rekenmachine en naslagwerk) zijn van tevoren bekend 
gemaakt. Indien dit een tentamen met proctoring betreft, toont de student al deze middelen 
aan de camera voorafgaand aan het tentamen. 

 
3 Alle zaken die niet op het voorblad van het tentamen vermeld staan1 dienen zich eveneens 

buiten bereik van de student te bevinden2. Indien zich hier elektronisch aangestuurde 
apparaten onder bevinden dienen deze ook te worden uitgeschakeld. 
 

4 Naslagwerken, zoals dictaten of boeken, mogen alleen aantekeningen bevatten indien dit 
door de  examinator op het voorblad van het tentamen is aangegeven.   
 

5 Bij digitale tentamens (b, c) is het gebruik van spellingcheck (in alle benodigde talen) 
toegestaan tijdens alle tentamens. 

 
6 Na het constateren van het gebruiken (of binnen handbereik hebben) van een niet-toegestaan 

hulpmiddel wordt door de surveillant een aantekening gemaakt op het proces verbaal en moet 
dit hulpmiddel worden afgegeven aan de surveillant (a,b). In geval van een tentamen met 
online surveillance (c), wordt hier digitaal een aantekening van gemaakt in het review rapport 
door de surveillanten op afstand. Het gebruik (of binnen handbereik hebben) van een niet-
toegestaan hulpmiddel wordt als vermoeden van fraude gemeld bij de examencommissie. De 
student mag het tentamen wel afmaken. 

 
1 Hierbij valt te denken aan mobiele telefoon, agenda, etui, portemonnee, rekenmachine, een tweede computerscherm etc. 
2 Buiten het bereik van de student betekent niet in de directe omgeving van de student. De surveillant van het desbetreffende 
tentamen geeft aan waar in het tentamenlokaal deze zaken neergelegd moeten worden. 
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7 Na afloop van het tentamen bepaalt de examencommissie of het in lid 6 bedoelde vermoeden 

van fraude leidt tot een sanctie.  
 

Artikel 8 Einde van het tentamen 
 
1 De surveillant geeft aan wanneer de laatste 15 minuten van de tentamentijd zijn ingegaan. In 

geval van een digitaal tentamen op afstand (c), kan de student zijn tijd in de gaten houden in 
het online surveillance systeem. 

 
2 Als de student klaar is met het tentamen, maakt hij dit kenbaar aan de surveillant middels 

handopsteken en moet hij wachten op instructies van de surveillant. Hierbij dient rekening te 
worden gehouden met artikel 6 lid 1 (a, b). 
 

3 Bij het inleveren van het tentamen (a, b): 
i. wordt door de surveillant nogmaals de naam gecontroleerd op het gebruikte 

tentamenpapier aan de hand van het legitimatiebewijs 
ii. worden door de student alle tentamendocumenten, inclusief eventueel kladpapier, 

ingeleverd. Dit geldt ook als er geen enkele uitwerking gemaakt is. Tentamenopgaven 
mogen alleen worden meegenomen als dit vermeld staat op het voorblad van het 
tentamen. Het kladpapier wordt ook ingeleverd, echter speelt dit geen rol in het 
vaststellen van de beoordeling.  

iii. tekent de student de presentielijst als teken dat het tentamen is ingeleverd. 
 

4 Na het inleveren van het tentamen (a) dient de student het lokaal te verlaten. De student dient 
ervoor te zorgen dat hij zo min mogelijk overlast veroorzaakt, binnen en buiten het 
tentamenlokaal, voor de andere deelnemers. De student mag zijn elektronische apparatuur 
(inclusief mobiele communicatieapparatuur) pas inschakelen nadat hij het lokaal heeft 
verlaten.  

 
5 Bij een digitaal tentamen op de campus (b) moet de student, nadat hij klaar is of nadat de 

tentamentijd verstreken is, het betreffende computerprogramma afsluiten en wachten op 
instructies van de surveillant. Indien gebruik is gemaakt van een door Breda University of 
Applied Sciences verstrekte usb-stick dient deze te worden ingeleverd. 
 

6 In geval van een tentamen in combinatie met proctoring (c), dient de student eerst zijn 
tentamen in te leveren op de aangegeven wijze in de digitale instructies en daarna pas 
proctoring uit te zetten. Indien dit andersom gebeurt, kan het tentamen ongeldig verklaard 
worden. 
 

7 De beelden van een tentamen met proctoring (c) worden beperkt bewaard in het online 
surveillance programma zoals beschreven in de privacyverklaring. De bewaartermijnen 
hangen o.a. af van de kleurcode die aan de beelden door online surveillance programma 
gegeven wordt.  
 
groen Er zijn geen opmerkingen, de beelden worden automatisch gelijk verwijderd 
oranje Er zijn opmerkingen: deze worden bekeken door de tentamencoordinator en binnen 2 

dagen verwijderd indien er geen sprake is van een vermoeden van fraude. Wanneer 
er wel een vermoeden is van fraude, worden de beelden doorgestuurd naar de 
examencommissie ter beoordeling en worden deze bewaard totdat de, hierover door 
de examencommissie te nemen, beslissing onherroepelijk is. 

rood Er is een sterk vermoeden van fraude. De beelden worden bewaard voor het 
fraudeonderzoek totdat de, hierover door de examencommissie te nemen, beslissing 
onherroepelijk is.  
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Deel B  Aanvullende bepalingen voor betrokken medewerkers 
 
 
In deel B staan aanvullende bepalingen voor de betrokken medewerkers bij de tentamenregeling.  
 
− Exam Center 
− Tentamencoördinator  
− Surveillant 
 
De aanvullende bepalingen zijn een afgeleide van de tentamenregeling zoals vermeld in deel A.  
Het doel van deel B is het neerzetten van duidelijke kaders voor alle betrokken medewerkers van 
Breda University of Applied Sciences, inclusief surveillanten. 
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Aanvullende bepalingen voor het Exam Center 
 
 
Artikel 1 Algemene bepalingen 
 
1 Het uitgangspunt van de aanvullende bepalingen voor de academie is de tentamenregeling 

voor schriftelijke tentamens. 
 
2 Bij het Exam Center wordt intern beslist wie de tentamencoördinator, het aanspreekpunt, is 

voor de tentamens. Bij de surveillant is bekend hoe de tentamencoördinator bereikt kan 
worden voor, tijdens en na het tentamen.  
 
 

3 De tentamencoördinator is bevoegd om beslissingen te nemen rondom toelaatbaarheid van 
studenten zoals omschreven in artikel 4 van de tentamenregeling.  

 
4 Voor het afnemen van het tentamen is de, door de examencommissie daartoe aangewezen, 

examinator bevoegd. De examinator moet bereikbaar zijn gedurende de periode waarin het 
tentamen wordt afgenomen.  In ieder geval zullen de examinator en de tentamencoördinator 
zorg moeten dragen voor onderlinge bereikbaarheid tijdens het afnemen van een tentamen. 
 

5 In een tentamenlokaal dient gezorgd te worden voor voldoende afstand tussen de tafels, dan 
wel de studenten. Het uitgangspunt is een onderlinge afstand van 90 cm2. Indien gebruik 
gemaakt wordt van meerdere versies van een tentamen (of verschillende tentamens) in één 
lokaal, kan de onderlinge afstand kleiner zijn, maar nooit minder dan 60 cm. 

 
6 Per tentamenzitting wordt een proces verbaal opgesteld. Hierop wordt door de surveillant 

bijgehouden welke bijzonderheden zich voordoen tijdens het tentamen. Na afloop van het 
tentamen wordt het proces verbaal ingeleverd bij het Exam Center. Bij een digitaal tentamen 
op afstand (c), wordt het proces verbaal vervangen door een rapport uit het digitale 
surveillance programma en, indien er onregelmatigheden op vermeld staan, gedeeld met de 
examencommissie. 
 

7 Alle studenten die van tevoren bij de decaan hebben aangegeven gebruik te willen maken 
van extra faciliteiten in verband met functiebeperking, worden zoveel mogelijk bij elkaar 
geplaatst tijdens het tentamen. De aanwezige surveillant krijgt een formulier waarop wordt 
aangegeven welke student gebruik maakt van welke faciliteiten. De surveillant levert het 
faciliteitenformulier samen met de door de studenten ondertekende presentielijst en de 
gemaakte tentamens in bij het Exam Center. Bij een digitale tentamen op afstand (c), zijn de 
faciliteiten automatisch toegewezen in het systeem. 

 
8 De tentamenregeling geldt ook voor tentamens in de avonduren en in het weekend.  

 

Artikel 2 Surveillanten (a,b) 
 

1 Surveillanten worden ingeroosterd voor de duur van een tentamen plus 45 minuten (30 
minuten voor aanvang en 15 minuten na afloop van een tentamen).  

 
2 Per tentamenlokaal worden de surveillanten ingedeeld. Hierbij gaat het om in beginsel om 

één surveillant per 25 studenten. In die gevallen waarin het aantal studenten beduidend lager 
is dan de eerder gemelde 25, kan volstaan worden met één surveillant mits een extra 
surveillant (of de tentamencoördinator) op afroep beschikbaar is. 
 

 
 

2 Zolang de covid maatregelen van kracht zijn, is dit minimaal 150 centimeter. 
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Artikel 3 Voor aanvang van het tentamen 
 
 
1 Het Exam Center is verantwoordelijk voor het klaarleggen en het verstrekken van alle 

tentamenbenodigheden, al dan niet digitaal (voorblad tentamen met daarop de vermelding 
van de toegestane hulpmiddelen, de tentamenopgaven, het tentamenpapier en het eventuele 
kladpapier), de (eventuele) instructie voor de surveillant, het proces verbaal, de presentielijst 
en eventueel laptops (inclusief toebehoren). Dit geldt ook voor eventuele extra hulpmiddelen 
voor studenten met een functiebeperking. 

 
2 Indien een surveillant niet of niet tijdig aanwezig is, onderneemt het Exam Center actie.  
 
3 Het nummer van het Exam Center staat vermeld op de envelop van het tentamen. Bij 

tentamens op afstand (c), kan de student via een chatfunctie contact opnemen met het Exam 
Center. 

 
 
 
 

Artikel 4 Afronding en nazorg 
 
1 Het Exam Center ontvangt van de surveillant alle door de surveillant ingenomen 

tentamendocumenten, de presentielijst en het proces verbaal. Het Exam Center controleert 
de volledigheid en ervoor dat alle documenten zorgvuldig en veilig worden opgeslagen.  

 
2 In geval van digitale tentamens op de campus (b) zorgt het Exam Center ervoor dat de laptops na 

het tentamen veilig worden opgeborgen. 
 

3 Bij alle digitale tentamens (b, c) worden de tentamens zorgvuldig en veilig digitaal opgeslagen 
door het digitaal toetsprogramma. 
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Aanvullende bepalingen voor de tentamencoördinator 
 

Artikel 1 Algemene bepalingen 
 
1 Het uitgangspunt van de aanvullende bepalingen voor de tentamencoördinator is de 

tentamenregeling voor schriftelijke tentamens. 
  
2 De tentamencoördinator is een medewerker van het Exam Center en is beslissingsbevoegd in 

het nemen van de beslissingen zoals weergegeven in de tentamenregeling. 
 

3 Voor, tijdens en na het tentamen is de tentamencoördinator (tenminste telefonisch) 
bereikbaar voor vragen van, en het bieden van eventuele ondersteuning aan de surveillant.  
 

4 Voor het afnemen van het tentamen is de, door de examencommissie daartoe aangewezen, 
examinator bevoegd. De examinator moet bereikbaar zijn gedurende de periode waarin het 
tentamen wordt afgenomen.  In ieder geval zullen de examinator en de tentamencoördinator 
zorg moeten dragen voor onderlinge bereikbaarheid tijdens het afnemen van een tentamen. 
 

5 Afhankelijk van het bepaalde in de OER dient alle communicatie met studenten voor, tijdens 
en na het tentamen in het Nederlands of in het Engels plaats te vinden. 

 
 

Artikel 2 Geldigheid deelname aan het tentamen 
 
1 De student die wil deelnemen aan een tentamen moet voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 
i. de student toont een wettig legitimatiebewijs, 
ii. de student is ingeschreven voor het desbetreffende tentamen in Osiris en 
iii. de student is op tijd (lees voor aanvang tentamen) in de ruimte 

De enige uitzondering hierop is het bepaalde in artikel 4 lid 2 en lid 4 van de 
tentamenregeling. Toelating na aanvang van het tentamen is alleen mogelijk gedurende de 
eerste 30 minuten (a,b) of 5 minuten (c) na aanvang van het tentamen. 
 

2 De tentamencoördinator kan beslissen, op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 2 en lid 4 
van de tentamenregeling, dat de student alsnog wordt toegelaten tot het tentamen. Deze 
toestemming wordt schriftelijk verstrekt en wordt bij de surveillant ingeleverd. De surveillant 
maakt hiervan een aantekening op het proces verbaal. In geval van een tentamen met online 
surveillance, kan de tentamencoördinator online toegang verlenen tot het tentamen. 

 

Artikel 3 Tijdens het tentamen 
 
De student mag slechts bij uitzondering in het geval van tentamen (a, b) en na toestemming van de 
surveillant zijn plaats en het lokaal tijdelijk verlaten, onder begeleiding van een tweede surveillant of 
de tentamencoördinator. 
Indien de student tijdens het tentamen uit het zicht van de camera verdwijnt in geval van tentamens in 
combinatie met online surveillance (c), dan wordt dit gezien als mogelijke fraude en kan het tentamen 
ongeldig worden verklaard door de examencommissie. 
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Aanvullende bepalingen voor de surveillant (a, b) 
Onderstaande regelingen zijn niet van toepassing in geval van digitale tentamens op afstand (c) 
 

Artikel 1 Algemene bepalingen 
 
1 Het uitgangspunt van de aanvullende bepalingen voor de surveillant is de tentamenregeling 

voor schriftelijke tentamens. 
  
2 Voor, tijdens en na het tentamen is de surveillant verantwoordelijk voor de ordehandhaving in 

het lokaal. De surveillant vermijdt onnodige communicatie met studenten en/of andere 
surveillanten. 
 

3 De surveillant houdt actief toezicht op de studenten die deelnemen aan het tentamen. Het is 
dan ook niet toegestaan om tijdens het surveilleren te lezen, gebruik te maken van 
elektronische apparatuur of hiermee te werken. De surveillant probeert, middels kleding en 
gedrag, onnodige verstoringen te voorkomen.  
 

4 De surveillant mag drinken meenemen, eten is niet toegestaan. 
 

5 Voor en tijdens het tentamen dient de surveillant in het lokaal te blijven.  
 

6 Bij vragen, onduidelijkheden of een andere situatie waarin de tentamenregeling niet voorziet, 
moet de surveillant direct contact opnemen met het Exam Center. Indien nodig dient de 
surveillant hiervoor gebruik te maken van de eigen mobiele telefoon. 

 
7 De student dient de aanwijzingen van de surveillant op te volgen. Wanneer aanwijzingen niet 

worden opgevolgd vermeldt de surveillant dit zo volledig mogelijk op het proces verbaal. De 
examencommissie besluit nadien over een eventuele sanctie. 
 

8 De surveillant gaat niet in discussie met de student. Eventueel wordt de student 
doorverwezen naar het Exam Center, die op zijn beurt de student kan doorwijzen naar de 
examencommissie. Het doorverwijzen naar het Exam Center gebeurt ook indien de student, 
na herhaaldelijke waarschuwingen, zich niet houdt aan de richtlijnen van de surveillant. 
 

9 Op het proces verbaal wordt door de surveillant bijgehouden welke bijzonderheden zich 
hebben voorgedaan tijdens het tentamen. Na afloop van het tentamen tekent de surveillant 
het proces verbaal. 
 

10 Afhankelijk van de instructies op het voorblad van het tentamen dient alle communicatie met 
studenten in het Nederlands of in het Engels plaats te vinden. 
 

 
 

Artikel 2 Voor aanvang van het tentamen 
 

1 De surveillant meldt zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een analoog tentamen (a) bij 
het Exam Center. Indien het een digitaal tentamen(b) betreft, en de surveillant is 
verantwoordelijk voor het opstarten van de computers, meldt de surveillant zich uiterlijk 45 
minuten voor aanvang van het tentamen. 

 
2 Per lokaal, waar het tentamen gaat plaatsvinden, worden één (of meerdere) surveillanten 

ingedeeld. Het uitgangspunt is één surveillant per 25 studenten. 
 

3 Op de instructie surveillant staat vermeld wie de tentamencoördinator is voor het tentamen 
en hoe deze (tenminste telefonisch) kan worden bereikt. 
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4 De surveillant is verantwoordelijk voor het meenemen naar het lokaal van alle papieren die 
voor het tentamen van belang zijn (zoals het proces verbaal, de (eventuele) instructie voor 
de surveillant, de presentielijst voor het tentamen, het voorblad met daarop de vermelding 
van de toegestane hulpmiddelen, de tentamenopgaven, het tentamenpapier en het 
eventuele kladpapier). Dit geldt ook voor extra hulpmiddelen voor studenten met 
functiebeperking. 

 
5 Uiterlijk 20 minuten voor aanvang van het tentamen dient de surveillant aanwezig te zijn in 

het lokaal waar het analoog tentamen (a) plaats vindt. In het geval van een digitaal tentamen 
op de campus (b) is dit uiterlijk 35 minuten voor aanvang van het tentamen.   

 
 

Artikel 3 Geldigheid deelname aan het tentamen  
 
1 Voor het binnenkomen van de student in het lokaal (of bij/voor de deur van het lokaal) 

controleert de surveillant eerst of de naam van de student op de presentielijst staat. De 
student die niet op de presentielijst staat wordt niet toegelaten tot het tentamen. Indien de 
student beweert zich wel ingeschreven te hebben in Osiris, dient hij zich te melden bij het 
Exam Center. 

 
2 Tevens stelt de surveillant van de student de identiteit vast aan de hand van een wettig 

legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). De student die niet in het bezit is van 
een wettig legitimatiebewijs wordt niet toegelaten tot het tentamen.  
 

3 Indien de student op de presentielijst staat en een wettig legitimatiebewijs kan tonen wordt 
door de surveillant een vink gezet op de presentielijst achter de naam van de student. Dit 
geldt ook voor de uitzondering zoals opgenomen in artikel 3 lid 4 en lid 5 van deze 
aanvullende bepalingen. De vink wordt gezet ten teken dat de student aanwezig is bij het 
tentamen. 
 

4 In afwijking van artikel 3 lid 1 en lid 2 van deze aanvullende bepalingen, kan de 
tentamencoördinator besluiten om een student toch toe te laten indien daar redenen voor zijn. 
Deze toestemming wordt schriftelijk verstrekt en wordt bij de surveillant ingeleverd. De 
surveillant maakt hiervan een aantekening op het proces verbaal. Daarnaast voegt de 
surveillant de naam van de student toe aan de presentielijst, indien de student nog niet op 
deze presentielijst staat. 
 

5 In afwijking van artikel 3 lid 2 van deze aanvullende bepalingen, kan de student een 
schriftelijke toestemming tonen, die is uitgegeven door het Exam Center. Deze toestemming 
is geldig voor de resterende tentamenperiode. De surveillant maakt van de getoonde 
toestemming een aantekening op het proces verbaal. Deze toestemming wordt niet 
ingenomen door de surveillant. 

 
6 Na aanvang van het tentamen, wordt geen student meer toegelaten tot het tentamen, 

behoudens de uitzonderingen genoemd in de artikelen 3 lid 4 en lid 5 van deze aanvullende 
bepalingen. Voor deze uitzonderingen geldt dat toelating alleen mogelijk is in de eerste 30 
minuten na de aanvang van het tentamen. De student heeft geen recht op extra tentamentijd. 
 

7 Op de presentielijst staat aangegeven welke studenten recht hebben op deelname. De 
surveillant ontvangt eveneens een extra blad waarop aangegeven staat welke studenten 
eventueel recht hebben op extra faciliteiten. 
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Artikel 4 Aanvang van het tentamen 
 
1 De surveillant wijst de studenten op het buiten bereik leggen van niet-toegestane 

hulpmiddelen, jassen, tassen, mobiele telefoons en horloges.  
 
2 De surveillant ziet er op toe dat alleen de hulpmiddelen die vermeld staan op het voorblad van 

het tentamen en het wettig legitimatiebewijs op de tafel liggen. 
 

3 Het tentamen start nadat de surveillant heeft aangegeven dat de studenten mogen beginnen. 
Het tentamen start niet voor de geplande aanvangstijd van het tentamen.  

 

Artikel 5 Tijdens het tentamen 
 
1 Gebruik van het toilet is slechts bij hoge uitzondering toegestaan en alleen onder begeleiding 

van een surveillant. Na toestemming tot het toiletbezoek door de surveillant wordt ook tijdens 
het toiletbezoek erop toegezien dat geen fraude wordt gepleegd. De surveillant(en) 
staat/staan niet toe dat meerdere studenten tegelijk naar het toilet gaan. Het gebruik van het 
toilet is alleen mogelijk als er meerdere surveillanten aanwezig zijn in de tentamenruimte dan 
wel dat er een extra surveillant (of tentamencoördinator) beschikbaar is. Toiletbezoek 
gedurende de eerste 30 minuten van het tentamen is niet toegestaan.  
 

2 Bij het vermoeden of constateren van fraude maakt de surveillant een aantekening hiervan op 
het proces verbaal en neemt eventuele bewijsstukken (en/of niet-toegestane hulpmiddelen) in 
beslag. De student mag het tentamen wel afmaken. 

 

Artikel 6 Digitaal tentamen op de campus (b) 
 
Aanvullend geldt voor digitale tentamens op de campus het volgende: 
 
1 Bij het klaarmaken van het tentamenlokaal mogen er geen studenten in het lokaal aanwezig 

zijn. 
 
2 De surveillant (of een medewerker van het Exam Center) selecteert de plekken zodat alle 

studenten zover als mogelijk uit elkaar zitten. 
 
3 De surveillant (of een medewerker van het Exam Center) logt zelf in met de inlogcode(s) en 

wachtwoorden die hij heeft ontvangen. De student logt nooit zelf op de laptop in en mag de 
codes/wachtwoorden ook niet zien. Als een student uitlogt is het tentamen voor deze student 
afgelopen. 

 
4 Bij computers die niet worden gebruikt wordt het toetsenbord verticaal neergezet. De 

surveillant controleert of deze computers daadwerkelijk uitstaan. 
 
5 Nadat alle benodigde computers zijn opgestart geeft de surveillant aan dat de student het 

lokaal mag betreden. De student mag alleen plaatsnemen achter een computer die is 
opgestart. Het is verboden andere computers te gebruiken. 
 

6 De student logt wel zelf in bij zijn tentamen. De student ontvangt pas het wachtwoord voor het 
tentamen bij aanvang van het tentamen. 
 
 

7 Indien voor het tentamen door Breda University of Applied Sciences een usb-stick wordt 
verstrekt mag door de student alleen gebruik worden gemaakt van deze usb-stick. Andere 
usb-sticks zijn verboden. De usb-stick die door Breda University of Applied Sciences is 
verstrekt dient na het tentamen te worden ingeleverd. 
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Artikel 7 Afronding en nazorg 
 
1 De surveillant geeft een waarschuwing wanneer de laatste 15 minuten van de tentamentijd 

zijn ingegaan.  
 
2 Als de student klaar is met het tentamen, maakt hij dit kenbaar aan de surveillant middels 

handopsteken en moet hij wachten op instructies van de surveillant. De surveillant bepaalt 
welke student wanneer de tentamendocumenten mag komen inleveren. De surveillant dient 
erop toe te zien dat dit ordelijk, stil en controleerbaar verloopt. 
 

3 Bij het inleveren van het tentamen dient de student alle tentamendocumenten, inclusief 
kladpapier, in te leveren. Dit geldt ook als er geen enkele uitwerking gemaakt is.  
 

4 Bij het inleveren wordt door de surveillant de naam gecontroleerd op het gebruikte 
tentamenpapier aan de hand van het legitimatiebewijs. Daarna tekent de student de 
presentielijst. 

 
5 De surveillant noteert op het proces verbaal het tijdstip wanneer de eerste student het 

tentamen inlevert en het tijdstip van de laatste student. 
 
6 Alle tentamendocumenten, de presentielijst en het proces verbaal dienen te worden 

ingeleverd bij het Exam Center. De academie controleert de volledigheid.   
 

7 Bij een digitaal tentamen staat op de desbetreffende instructie surveillant vermeld welke 
materialen dienen te worden ingeleverd na afloop van het tentamen. 
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Bijlage 1: BUas Information Bulletin about Online Invigilation 
 
Introduction 

Since the beginning of the corona crisis Breda University of Applied Sciences rapidly switched to 
online education and testing. Lectures, meetings, coaching, and all other educational activities are 
conducted via MS Teams, the LMS and other online tools. All tests, assessments, assignments and 
exams within the programmes of BUas are also offered online whenever possible, at least until the 
end of this academic year. 

This rapid switch to online testing and online invigilation raised some urgent questions from lecturers, 
students, boards of examiners, and management. On this page, most of these questions are 
answered. 

Why online invigilation? What is the importance to students and BUas? 

The traditional operation of examination enables students to fully concentrate on their exams, and 
with invigilators in the same room to make sure no disturbances occur and that students live up to 
logical rules to rule out fraud. Both are important to safeguard the reliability and the value of the 
exams, which is crucial to both student and BUas. 

In this coronavirus impacted situation, the current measures, issued by the Dutch government, make it 
impossible to take enough exams at the BUas campus. Online invigilation is, in our opinion, a good 
(temporary) alternative way to still perform examinations, and prevent study delays as much as 
possible. The online invigilation system BUas applies, ProctorExam, will take over the invigilation 
tasks for us. The system enables using webcam images and sound, analysed remotely by an 
invigilator of ProctorExam. Below, it will be explained exactly how ProctorExam works and how it is 
used by BUas. 

Online invigilation due to national limitations and important priorities 

BUas will prolong online education and examination – instead of on-campus education – until at least 
the end of this academic year. The latest measures of the Dutch government, the 1.5 metre guideline 
and the ‘safety region organisation’ (Veiligheidsregio) guidelines give little room for manoeuvre for 
physical on-campus presence for the rest of this academic year. 

BUas can only use 20 to 25% of the total campus building capacity. The limited room which we are 
allowed, will be used for graduation sessions (defence presentations), for practical examinations (for 
our Hotel Management and Media domains) and for a strictly limited number of students who are 
allowed at the campus because of urgent and significant personal circumstances. 

BUas wants to prevent study delays for students and to offer both international students (abroad) and 
national students the opportunity to perform their exams, at the same time. BUas is confident that we 
can almost entirely manage the original examinations schedule, which is important for both students 
and BUas. 

Because of the limited campus capacity, and the travelling restrictions for students, and the 
aforementioned priorities, we can only organise this based on strict time slots and a flexible mindset of 
students and staff. 

What are the BUas guiding principles for examinations and online invigilation? 

For written exams, BUas has been using the option of online invigilation. The following principles have 
been considered: 

• BUas wants to do its utmost to support students, and prevent delays in study progress, and to 
enable students to complete their degree programmes within the standard duration of studies. 
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Students are thus rewarded for having studied at home, having followed many classes and 
projects online. 

• BUas is required to safeguard the reliability and validity of exams. Offering exams in the 
original way as much as possible, is the way to guarantee validity. Ruling out fraud is 
necessary to safeguard the reliability and value of exams. To ensure that these requirements 
are met, the BUas boards of examiners have been closely monitoring the Teaching and 
Examinations Regulations when these current forms of examination have been implemented. 

• BUas wants to offer exams in their original form as much as possible because these are part 
of a well-designed testing programme, covering the required learning goals and 
competencies. 

• For written exams that can be performed digitally, BUas applies TestVision testing software 
and MS Teams. TestVision, for example, is a testing system in which all questions are kept in 
a database and in which tests are being constructed. Students can take the exams on their 
laptops. 

• The online invigilation platform should of course guarantee the privacy of students. 

 

How is the privacy of students guaranteed? 

The online invigilation platform which BUas selected, ProctorExam, supports all our requirements: 

• It enables online invigilation, in a respectful and data-safe way. During the corona crisis, when 
you choose to take a digital exam, we base the processing of your data on the legitimate 
interests of BUas to offer the possibility to take exams in an alternative way. The purpose of 
processing your personal data is to help you take exams in an alternative way, and to help 
you stay on track with as little delay as possible. BUas wants to prevent study delay for its 
students as much as possible. 

• The system will be recording students during the exam, using the webcam and the 
microphone. A student’s behaviour will be processed, as well as the use of websites other 
than those allowed during the exam, to see if these have been used illegitimately. 

• To establish the student’s identity in advance, he/she will have to identify him/herself by 
showing the ID card, take a picture of him/herself and submit these. When showing the ID, 
the invigilator only needs to see the full name and photo and he/she must be able to establish 
whether it is a legal document. Students are therefore strongly advised to cover their social 
security number, place of issue, nationality and document number. They will also be 
requested to show the materials they are allowed to use during the exam. 

• A 'room scan', and the use of a second camera, e.g. of a smartphone, are not applicable. A 
student will not have to show the room. He/she is advised to provide a neutral environment 
and put special or personal items out of sight. 

• The recording of the exam will be analysed by an external proctor of ProctorExam. The use of 
an algorithm or ‘machine learning’ is not applicable. Only ‘real people’ carry out the online 
invigilation and they have been trained to analyse the recordings at a speed of 6 times the 
normal play mode. Within 48 hours after students have ended their exams, the recording will 
be proctored and sent to BUas. A report will be sent to BUas with a colour code. ‘Green’ 
means: no irregularities; ‘orange’ means: there are some irregularities that possibly need 
closer examination; ‘red’ means: the invigilator has seen behaviour that needs to be reviewed. 
Recordings with code ‘green’ are deleted from the server (based in Europe) immediately. 
Code ‘orange’ recordings will be reviewed by BUas as soon as possible, to decide if the 
deviant behaviour gives reason for further investigation. Code ‘red’ recordings will also be 
reviewed in order to make sure if code red was indeed applicable. ‘Orange’ and ‘red’ 
recordings will be deleted if BUas decides that there has been no fraud. Recordings where no 
fraud has been established are deleted within a maximum of 2 business days after they are 
received and analysed. The photo a student made to identify him/herself at the beginning of 
the exam will be deleted simultaneously with the recording of the exam. 
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• If fraud has been committed, those recordings will be saved by BUas, only for as long as 
necessary, e.g. to serve as evidence in the case of an appeal. 

• BUas has made privacy agreements with ProctorExam in a processing agreement that is 
based on the GDPR. Therefore, ProctorExam is only allowed to process the data based on 
that agreement. The recordings and other personal data are processed confidentially. Sharing 
these recordings or any other personal data with third parties without the written consent of 
BUas is strictly prohibited. The same strict privacy and confidentiality rules apply to all 
ProctorExam employees and sub-processors. The external proctors can be compared to the 
normal on-campus proctors (invigilators) during an on-campus exam. Both BUas and Proctor 
Exam (and its sub-processors) have implemented technical and organisational data security 
in their systems to ensure that the processing of your data is being carried out safely. 

• Only BUas can decide if fraud has been committed and these decisions are always made by 
the board of examiners, not by a computer system or ProctorExam. So, no automated 
decision making is applicable. The TER is, as always, applicable. 

• After submitting the test, and having performed the required ProctorExam actions, the student 
can shut down the web browser. After that moment nothing will be registered anymore. 

• Student data, recorded by ProctorExam, will be exclusively available to the 
appointed ProctorExam and BUas invigilators, and will be saved according to the period 
mentioned above, by ProctorExam and BUas. 

• The BUas legal officer has assessed the privacy perspective of applying ProctorExam, 
and concluded that the use of ProctorExam is the best possible and acceptable way to 
perform online invigilation, taking applicable privacy regulations (GDPR/AVG) into account. 

• The general privacy regulations of BUas are, as always, applicable. In this document more in- 
depth information can be found on the rights regarding privacy matters, and how to file a 
complaint if needed. 

 

How is the online invigilation being done? 

The reviewing of the exam as explained above, and all additional actions, will mainly be done after the 
exam. ProctorExam generates a report for each candidate, which enables BUas to investigate 
whether fraud was committed during the exam. The invigilator could, for instance, have noticed that a 
student left the place during the exam, or that he/she was doing a lot of talking, possibly indicating 
that somebody else was sitting next to the student. Recordings may show that web pages have been 
visited that were not allowed. If the BUas examination staff, based on the report and considering the 
ProctorExam recordings, suspect that fraud was committed, the usual procedure via the board of 
examiners will apply. The board of examiners may also review these recordings, if applicable. 

What if a student does not want to take the exam online? 

Due to the current corona crisis and based on the government guidelines and measures, BUas 
cannot organise exams in a normal way. BUas has found an alternative for the on-campus exams, by 
organising digital exams and using online invigilation, which processing is based on the GDPR. 
However, students are not obligated to take the exams online if they do not want to. They can, as 
always, opt to perform exams next academic year, most probably leading to study delays. BUas will 
do its utmost to prevent study delays as much as possible, but given the coronavirus circumstances, 
no other options will be available in the near future other than those offered now, using online 
invigilation. 
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