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Online proctoring 

Het college van bestuur neemt het voorgenomen besluit om:  

De inzet van Proctorio bij toetsen in Cirrus vanaf 1 september 2021 toe te staan zolang corona-

maatregelen (alle) toetsafnames op de campus kunnen beperken, met inachtneming van de 

volgende voorwaarden: 

 het middel wordt alleen ingezet voor alle deelnemers aan een toets als er redelijkerwijs geen 

andere mogelijkheden zijn om de toets af te nemen; 

 bij afname van een toets op de campus moet voor individuele studenten die niet naar de campus 

kunnen komen een alternatieve toetsvorm beschikbaar zijn die op afstand kan worden 

afgenomen. Dit  kan alleen een Cirrus toets zijn met Proctorio als er redelijkerwijs geen 

alternatieve manier van toetsing mogelijk is die vergelijkbaar is met de toets op de campus;  

 na elke toetsperiode wordt geëvalueerd of de inzet van Proctorio bij volgende toetsperiodes nog 

gerechtvaardigd is onder de dan geldende omstandigheden. 

Op dit moment, met de huidige maatregelen tegen corona, is het niet mogelijk om alle toetsing op 

de campus doorgang te laten vinden. Sinds het begin van dit collegejaar is het daarom toegestaan 

om onder voorwaarden Proctorio in te zetten voor toetsing die anders niet door kan gaan. Het 

besluit om Proctorio in te zetten loopt tot het eind van het huidige collegejaar (31 augustus 2021). 

Het voorgenomen besluit maakt het mogelijk om onder strikte voorwaarden Proctorio1 ook na 31 

augustus a.s. in te zetten bij toetsing.  

Beschikbaarheid Proctorio 

Het beschikbaar houden van Proctorio biedt de Radboud Universiteit meer mogelijkheden om te 

handelen in scenario’s waarin toetsing op afstand de enige mogelijkheid is om studievertraging te 

beperken. In dergelijke situaties biedt Proctorio mogelijkheden om deze toetsing toch door te laten 

gaan. 

Het huidige contract met Proctorio eindigt op 31 oktober 2021. Het besluit om online proctoring bij 

digitale toetsen met Cirrus mogelijk te houden, betekent dat een nieuw contract afgesloten dient te 

worden met Proctorio of een andere leverancier. De Radboud Universiteit kan hier zelf een 

aanbestedingsprocedure voor starten of ze kan er voor kiezen om mee te doen met de landelijke 

aanbestedingsprocedure die inmiddels in gang is gezet. 

Inzet Proctorio 

De inzet van Proctorio is een afweging tussen fraudepreventie (het waarborgen van de kwaliteit van 

diploma’s), de privacy van studenten en de studievertraging van studenten. Het college van bestuur 

is voornemens om Proctorio in te blijven zetten om de kwaliteit van afgegeven diploma’s te kunnen 

waarborgen en studenten de mogelijkheid te geven om studievertraging te voorkomen. 

Het college van bestuur verwacht dat er gedurende het collegejaar 2021-2022 steeds meer 

mogelijkheden komen om op de campus onderwijs te geven en toetsen af te nemen. Hierdoor zal de 

schaal waarop Proctorio wordt ingezet, naar verwachting, steeds kleiner (moeten) worden. 

                                                           
1 Proctorio is software bedoeld om toetsen afgenomen met Cirrus op afstand te surveilleren. In deze notitie 
wordt de term Proctorio gebruikt om duidelijk te maken dat het hier om het gebruik van dergelijke software 
gaat en niet over andere mogelijk manieren van online surveillance zoals via Zoom of Brightspace.  
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Desondanks zal het corona-virus nog steeds invloed hebben op het campusleven. Daarbij kunnen zich 

twee scenario’s voordoen: 

 Het volgend collegejaar is nog steeds sprake van een 1,5m-samenleving, waardoor de capaciteit 

op de campus onvoldoende is voor de afname van grote toetsen. Een aantal toetsen zal dan 

mogelijk volledig op afstand digitaal worden afgenomen via Cirrus met Proctorio. 

 Sommige studenten kunnen nog klachten hebben of enige tijd in quarantaine moeten verblijven. 

Zij kunnen dan niet naar de campus komen voor het maken van een toets. Deze studenten 

krijgen de mogelijkheid om de toets op een andere manier of op een ander moment af te leggen. 

De alternatieve vorm is vooraf vastgesteld door de opleiding. Dit kan mogelijk een digitale 

toetsafname op afstand met Cirrus en Proctorio zijn. 

Een eerste van drie enquêtes, afgenomen in collegejaar 2020-2021 onder een significant deel van de 

studenten (bijlage 1), laat zien dat bijna de helft van de studenten (48%) Proctorio ziet als een 

geschikt instrument ten behoeve van fraudepreventie. Een kwart van de studenten (26%) staat hier 

neutraal tegenover en een kwart (26%) ziet Proctorio niet als een geschikt instrument. Deze 

resultaten worden onderstreept door de antwoorden van studenten op de open vragen in deze 

enquête. Daarnaast benadrukt een aantal examencommissies en onderwijsdirecteuren de noodzaak 

van de inzet van Proctorio (bijlagen 2 en 3). 

Tegelijkertijd blijft het gebruik van Proctorio een inbreuk op de privacy van de betreffende 

studenten. Proctorio moet daarom alleen ingezet worden als het echt noodzakelijk is. Om het 

gebruik van Proctorio op een verantwoorde manier mogelijk te maken, zijn er strikte en heldere 

richtlijnen nodig over wanneer gebruik is toegestaan. Het bestaande toetskader van de Radboud 

Universiteit dient hiervoor als basis. Dit kader voor toetsing in een crisissituatie is in lijn met de 

richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG. Het huidige toetskader met bijbehorende 

beslisboom (bijlage 4) en de controle van de examencommissie op dit toetskader zorgen ervoor dat 

een toetsafname in Cirrus met Proctorio alleen wordt gebruikt als laatste mogelijkheid. 

Het data protection impact assessment (DPIA) dat ten behoeve van het huidige kader is uitgevoerd, 

zal op korte termijn met advies van  de functionaris gegevensbescherming opnieuw worden gedaan. 

Op basis van de uitkomsten hiervan wordt gekeken of het huidige toetskader nog voldoet of dat 

aanpassingen gewenst zijn. Wanneer de invloed van corona op het onderwijs en de toetsing 

afneemt, kan dit leiden tot aanscherping van de toetskaders.  

Het college van bestuur evalueert na elke toetsperiode of het gebruik van Proctorio bij eventuele 

versoepeling van de coronamaatregelen noodzakelijk blijft. Hiervoor wordt een procedure opgezet 

waarbij alle relevante stakeholders zijn betrokken. 

Tot slot: andere vormen van online proctoring 

Het voorgenomen besluit van het college van bestuur heeft betrekking op de inzet van Proctorio in 

combinatie met Cirrus vanwege de coronamaatregelen. Opleidingen maken echter ook gebruik van 

andere middelen van online proctoring, zoals Zoom, virtual classroom in Brightspace en Skype. Voor 

het gebruik van deze middelen ontbreken op dit moment duidelijke kaders. Voor deze middelen is 

geen DPIA uitgevoerd en is geen beslisboom gemaakt voor wanneer gebruik ervan wel of niet is 

toegestaan. Bovendien is onduidelijk in welke mate en onder welke omstandigheden deze vormen 

van online proctoring worden ingezet. Het is op dit moment dan ook lastig te beoordelen of ze 

geschikt zijn als fraudepreventiemiddelen. Besluitvorming over de inzet van deze middelen volgt op 

een later moment. 
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Aan:  college van bestuur 

Van:  Han Werts en Marloes Oldenkamp (Academic Affairs, Institutional Research)  

Datum:  9 februari 2021 

Onderwerp: Ervaringen van Radboudstudenten in coronatijd – collegejaar 2020-2021 
 

Samenvatting 
 

In deze notitie presenteren we de belangrijkste bevindingen uit de eerste van drie bevragingen dit 

collegejaar van studenten van de Radboud Universiteit naar hun ervaringen met o.a. online onderwijs, 

online toetsing en hun welzijn. In een afzonderlijk interactief dashboard zijn de resultaten in 

uitgebreidere vorm te bekijken en naar wens te filteren. De belangrijkste resultaten per thema: 

- Studeren aan de Radboud Universiteit 

o Het beeld van de ervaringen met het voornamelijk online studeren en online toetsing 

is wisselend: een (ruime) derde van de studenten gaat het op afstand studeren en 

toetsen goed af, bij een derde juist niet en een derde zit daar tussenin. 

o 42% vindt de onderwijskwaliteit van de opleiding goed; 24% vindt van niet.  

o Structuur geven aan de studie en motivatie zijn voor veel studenten (respectievelijk 

60% en 45%) een probleem in de huidige coronaperiode. 

o Betrokkenheid en verbondenheid, met studenten, docenten en de Radboud 

Universiteit, zijn in deze tijd een groot probleem. Studenten missen elkaar, missen 

docenten, missen het fysieke onderwijs en missen de dagelijkse structuur. 

 

- Online onderwijs 

o Veruit de meeste studenten zijn qua randvoorwaarden goed voorbereid op het 

grotendeels online studeren (beschikking over laptop, voldoende snel internet, 

werkplek thuis). 11% heeft die faciliteiten in onvoldoende mate ter beschikking. 

o Het online onderwijs vergt ook een andere manier van studeren, dat niet alle 

studenten even goed afgaat. Ongeveer een kwart van de studenten heeft moeite met 

plannen, bijna de helft kan zich (thuis) niet goed concentreren op de studie en een 

deel heeft moeite met het individueel studeren. 

o Iets meer dan een derde van de studenten die vorig jaar ook aan de Radboud 

Universiteit studeerden besteedt (veel) minder tijd aan de studie dan vorig jaar. Een 

derde ook juist meer. 

 

- Online tentamens en online proctoring 

o Ruim de helft van de studenten is tevreden over de inhoudelijke kwaliteit van de in 

dit studiejaar online gemaakte tentamens. Een vijfde van de studenten is hierover juist 

ontevreden.  

o 41% van de studenten maakt in de coronaperiode de tentamens liever fysiek op de 

campus; 37% juist niet. Ongeveer de helft van de studenten vindt het prima om na de 

coronacrisis een deel van de tentamens online te maken. Een derde wil dit juist niet. 

o 69% van de studenten ervaart online proctoring als stressvoller dan live offline 

surveillance. De helft van de studenten vindt online proctoring een geschikt 

instrument ten behoeve van fraudepreventie. 26% vindt van niet; 26% is neutraal. 

 

- Stage en scriptie 

o De begeleiding bij stage en scriptie is lastiger en minder persoonlijk op afstand. Een 

kwart van de studenten vindt de begeleiding op afstand van onvoldoende kwaliteit.   

o Daarnaast is niet alleen het vinden van een stageplek lastig door de coronacrisis, ook 

loopt bij een fors deel van de studenten de dataverzameling van stages en scripties 

https://public.tableau.com/profile/institutionalresearch#!/vizhome/ErvaringencoronaRU/IR
https://www.parool.nl/amsterdam/studenten-vinden-nauwelijks-stageplekken-ik-maak-me-zorgen-over-mijn-toekomst~b0df0807/
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vertraging op en heeft de crisis veelal een (zeer) negatief effect op de ervaren 

kwaliteit ervan.  

 

- Studievertraging  

o Twee derde van de studenten geeft aan dat ze nog geen studievertraging hebben 

opgelopen door de coronacrisis. 21% heeft enige mate van vertraging opgelopen, de 

meesten tot een half jaar. De voornaamste reden is dat studenten door de coronacrisis 

minder goed in staat zijn om te studeren (concentratie, eenzaamheid, contact). 

o 44% van de studenten verwacht door de coronacrisis geen (verdere) studievertraging 

op te lopen; 29% weet het nog niet. Van degenen die wel studievertraging verwachten, 

verwachten veruit de meesten hooguit een vertraging tot een half jaar. 

 

- Welzijn 

o De coronacrisis raakt studenten vooral op het gebied van hun welbevinden. Ze missen 

hun medestudenten en docenten en de dagelijkse routine op de universiteit. Ook 

eenzaamheid, stress, angst en financiële zorgen komen veelvuldig voor. Twee derde 

van de studenten heeft een negatievere gemoedstoestand dan voor de coronacrisis. 

o Een derde van de studenten kan de studiedag juist beter indelen in deze tijd; voor een 

groter deel geldt dat echter niet. Ruim de helft (57%) van de studenten voelt zich 

minder goed in staat om te studeren dan voor de coronacrisis. 

 

1. Inleiding 
 

De coronacrisis heeft onmiskenbaar haar weerslag op studenten. Verschillende onderzoeken, zowel 

landelijk als aan de Radboud Universiteit, laten zien dat de coronacrisis vooralsnog geen negatieve 

invloed heeft op de studievoortgang, maar dat met name het welzijn van studenten onder druk staat. 

‘Studenten zijn aan het watertrappelen’, concluderen Schilderman et al. (2021) op basis van hun 

onderzoek dat ze vorig jaar uitvoerden.  

 

In navolging op het onderzoek van Schilderman et al., dat zich met name richtte op welzijn en 

zingeving, hebben we in nauwe samenspraak met de faculteiten een korte vragenlijst opgesteld om de 

ervaringen van studenten in het huidige studiejaar te monitoren. In de vragenlijst wordt o.a. gevraagd 

naar ervaringen van studenten met het grotendeels online onderwijs, de toetsing en hun welzijn. De 

vragenlijst leggen we op drie momenten in het huidige collegejaar (december, april, juni) voor aan een 

aselecte, representatieve steekproef van telkens een derde van de studenten. 

 

In deze notitie presenteren we de belangrijkste bevindingen uit de eerste bevraging, die van begin 

december (kort voor de tweede lockdown) tot begin januari heeft plaatsgevonden onder een derde 

van de studenten van de Radboud Universiteit. Bijna 2.500 studenten vulden de vragenlijst in, een 

(representatieve) respons van ruim 30%. In de volgende hoofdstukken presenteren we de belangrijkste 

resultaten per thema, met een aantal opvallende ontwikkelingen binnen specifieke groepen. 

Daarnaast worden de resultaten in meer detail gepresenteerd in een interactief dashboard.  

 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de volgende thema’s behandeld: 

- H2: Studeren aan de Radboud Universiteit 

- H3: Online onderwijs  

- H4: Online tentamens en online proctoring 

- H5: Stage en scriptie  

- H6: Studievertraging  

- H7: Welzijn  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/24/studentenwelzijn-en-werkdruk-bij-docenten-grootste-zorgen-in-mbo-en-hoger-onderwijs
https://public.tableau.com/profile/institutionalresearch#!/vizhome/StudievoortgangRadboudUniversiteit/RU
https://www.voxweb.nl/nieuws/coronacrisis-hakt-erin-bij-studenten-10-procent-zoekt-professionele-hulp
https://public.tableau.com/profile/institutionalresearch#!/vizhome/ErvaringencoronaRU/IR
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2. Studeren aan de Radboud Universiteit 
 

Het onderwijs en de toetsing aan de Radboud Universiteit vindt sinds de coronacrisis grotendeels 

online plaats. Dit is anders dan voorheen en doet ook een beroep op andere vaardigheden van 

studenten. Daarover gaan de eerste stellingen, waarvan de resultaten gepresenteerd worden in 

figuur 1. De belangrijkste resultaten: 

 60% van de studenten heeft door de coronacrisis moeite om structuur te geven aan de 

studie. Dat geldt wat meer voor bachelor- (63%) dan voor masterstudenten (55%).  

 Voor 52% van de studenten gaat de online toetsing hen goed af. Bij 23% juist niet; dat is wat 

vaker het geval bij studenten van FdR (30%) en wat minder vaak bij studenten van FdL (12%).  

 42% vindt de onderwijskwaliteit van de opleiding goed; 24% vindt juist van niet. Eerstejaars 

bachelorstudenten (51%) en internationale studenten (52%) vinden de onderwijskwaliteit 

vaker dan gemiddeld goed. 

 Bij de vraag naar de ervaringen met het voornamelijk online studeren zien we een wisselend 

beeld: ongeveer een derde van de studenten gaat het online studeren goed af, een derde 

juist niet en een derde antwoordt neutraal. 

 Ten tijde van de bevraging konden studenten nog (deels) op de campus studeren. Een derde 

vindt dat er in de huidige coronatijd voldoende werkplekken zijn op de campus; een derde 

vindt juist dat er te weinig werkplekken zijn. 

 Motivatie is voor veel studenten een probleem in deze tijd: 45% van de studenten geeft aan 

moeite te hebben zichzelf te motiveren.  

 Ook betrokkenheid en verbondenheid, met studenten, docenten en de Radboud Universiteit, 

zijn in deze tijd een groot probleem, wat ook bleek uit het onderzoek van Schilderman et al.: 

o 19% heeft voldoende contact met docenten van de studie. FdL-studenten wat vaker 

(27%); FdR-studenten wat minder vaak (11%).  

o 17% voelt zich verbonden met de Radboud Universiteit 

o 13% heeft voldoende contact met medestudenten 

 
Figuur 1: Kun je aangeven in hoeverre je het met onderstaande stellingen eens bent? Het gaat om de periode vanaf het 

begin van dit collegejaar (september 2020) tot nu. 
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Aanwezigheid voor en meerwaarde van fysiek onderwijs 

Vanaf het begin van het huidige collegejaar tot aan de tweede lockdown werd een beperkt gedeelte 

van het onderwijs fysiek op de campus verzorgd. In figuur 2 en 3 wordt weergegeven hoe vaak 

studenten gemiddeld per week op de campus waren en hoe ze fysiek onderwijs waarderen ten 

opzichte van volledig online onderwijs. Wat valt op? 

 Twee derde van de studenten was tussen september en december niet of nauwelijks op de campus 

voor fysiek onderwijs. Ongeveer een kwart van de studenten was er één dag per week. 

 FMW- en FdL-studenten waren het vaakst op de campus: respectievelijk 46% en 65% ten minste een 

dag per week. Ook eerstejaars bachelor waren er wat vaker dan gemiddeld: 50% ten minste een dag. 

 Een grote meerderheid van de studenten (79%) geeft aan dat fysiek onderwijs voor hen (heel) veel 

meerwaarde heeft ten opzichte van volledig online onderwijs. Voor internationale studenten geldt 

dat minder dan voor Nederlandse studenten (66% versus 81%). 

 De meerwaarde van fysiek onderwijs op de campus ligt voor vrijwel alle studenten in het contact 

met medestudenten (91%) en docenten (72%), in het in een andere omgeving zijn dan thuis (86%) 

en in de ervaring dat colleges/werkgroepen duidelijker en beter te volgen zijn dan online (72%). 

 In de open vraag naar de ervaringen van studenten als ze op de campus zijn, worden vooral dingen 

genoemd als fijn, verademing, goed geregeld en prettig om medestudenten te zien. 

 

 

3. Online onderwijs 
Vervolgens is aan studenten een aantal stellingen voorgelegd over het studeren op afstand. De 

antwoorden zijn weergegeven in figuur 4. De belangrijkste bevindingen: 

 Eerder zagen we dat studenten het contact met medestudenten erg missen. Het via online 

kanalen contact houden vult dat slechts enigszins op: ruim 80% mist het face-to-face contact 

met medestudenten. 

 Datzelfde geldt voor het contact met docenten: het daadwerkelijke face-to-face contact 

tussen student en docent wordt door 67% van de studenten gemist. Bij FNWI (58%) en door 

internationale studenten (60%) wat minder; bij FdL (73%), FdR (78%) en door eerstejaars 

bachelor (72%) wat meer. 

 Een ruime meerderheid van de studenten (73%) geeft aan qua randvoorwaarden goed 

voorbereid te zijn op het grotendeels online studeren (o.a. beschikking over laptop, 

voldoende snel internet, werkplek thuis). Dat geldt in wat mindere mate voor internationale 

studenten (65%). 

Figuur 2: Hoe vaak ben je gemiddeld per week op de Radboud 

Universiteit voor het volgen van fysiek onderwijs? 

 

Figuur 3: In hoeverre heeft het fysiek volgen van onderwijs op de 

Radboud Universiteit meerwaarde t.o.v. volledig online onderwijs? 
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 Het online onderwijs vergt ook een andere manier van studeren, dat niet alle studenten even 

goed afgaat: 

o 69% van de studenten kan goed individueel studeren. 12% heeft er juist moeite mee. 

Internationale studenten vinden het beduidend vaker moeilijk (21%). 

o 23% van de studenten heeft moeite met het goed plannen van studietaken. Dit geldt 

met name voor internationale (28%) en mannelijke studenten (28%). 

o Slechts 27% van de studenten kan zich thuis goed concentreren op de studie.  

 
Figuur 4: In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen over het studeren op afstand (online studeren)? 

 
 

Tijdsbesteding aan de studie 

Aan studenten die vorig collegejaar ook aan de Radboud Universiteit studeerden, is gevraagd 

hoeveel tijd ze besteden aan de studie in vergelijking met de periode voor de coronacrisis. Daaruit 

komt een wisselend beeld naar voren, zie figuur 5. Iets meer dan een derde besteedt (veel) minder 

tijd aan de studie, iets minder dan een derde evenveel tijd en een derde (veel) meer tijd.  

 

Mannelijke studenten geven vaker aan (veel) minder tijd te besteden aan de studie (45%); 

internationale studenten besteden juist vaker meer tijd aan de studie dan voor de coronacrisis (44%).  

 
Figuur 5: Hoeveel tijd besteed je aan de studie in vergelijking met de periode voor de coronacrisis?

 
 

 

 

 

15%

4%

30%

18%

8%

10%

9%

5%

28%

26%

23%

19%

16%

12%

20%

37%

39%

45%

39%

33%

7%

14%

28%

24%

34%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik kan me op afstand (thuis) goed concentreren op mijn studie

Ik kan mijn studietaken goed plannen

Ik heb behoefte aan face-to-face contact met docenten

Ik kan goed individueel studeren

Ik ben goed voorbereid op het grotendeels online studeren

Ik heb behoefte aan face-to-face contact met medestudenten

helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens

11%

26%

29%

25%

9%

0%

10%

20%

30%

Veel minder Minder Niet meer/minder Meer Veel meer



Academic Affairs; Institutional Research  6 

4. Online tentamens en online proctoring 
 

Vervolgens is aan studenten een aantal stellingen voorgelegd over het digitaal toetsen op afstand, zie 

figuur 6. De belangrijkste bevindingen: 

 Ruim de helft (53%) van de studenten is tevreden over de inhoudelijke kwaliteit van de dit 

studiejaar online gemaakte tentamens (als van toepassing). 19% is daarover juist ontevreden. 

FdL-studenten (63%) en eerstejaars bachelorstudenten (61%) zijn wat vaker tevreden. 

 Op de vraag of studenten na de coronacrisis een deel van de tentamens online wil blijven 

maken, wordt wisselend geantwoord. 46% vindt dit prima; 35% staat hier afwijzend 

tegenover. De meningen hierover verschillen duidelijk per subgroep: 

o FdL- (54%) en FFTR-studenten (55%) juichen het idee het meeste toe; FMW- (33%) en 

FNWI-studenten (35%) het minst.  

o Internationale studenten zijn ook positiever dan Nederlandse: 52% versus 44%. 

 Ook de vraag of studenten in de huidige coronaperiode hun tentamens liever fysiek op de 

campus dan online maken, levert een verdeeld beeld op. 41% maakt tentamens in deze tijd 

liever fysiek op de campus; 37% niet. Ook hier zien we verschillen tussen subgroepen: 

o FMW- (57%) en FNWI-studenten (53%) maken de tentamens in coronatijd vaker liever 

fysiek op de campus; FFTR- (24%), FdL- (27%) en FSW-studenten (35%) minder graag. 

o Nederlandse studenten (43%) maken hun tentamens vaker dan internationale 

studenten (28%) liever fysiek op de campus.  

 Tot slot heeft een grote meerderheid van de studenten (72%) dit studiejaar geen technische 

problemen ervaren bij het maken van online tentamens. 19% heeft wel problemen ervaren. 

 
Figuur 6: In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen over online tentamens (digitaal toetsen op 

afstand)? 

 
 

Online proctoring 

Aan studenten die aangeven dit collegejaar ten minste één online tentamen te hebben gemaakt 

waarbij online proctoring (online surveillance) is ingezet (37%), is een drietal stellingen voorgelegd, zie 

figuur 7. De belangrijkste bevindingen daarvan: 

 78% van de studenten geeft aan voldoende te zijn voorbereid op het doen van een tentamen 

met online proctoring. 

 69% van de studenten ervaart online proctoring als stressvoller dan live offline surveillance. 

Met name FNWI-studenten ervaren het als stressvoller (80%). 

 Bijna de helft van de studenten (48%) vindt online proctoring een geschikt instrument ten 

behoeve van fraudepreventie. 26% vindt van niet; 26% staat er neutraal in. FNWI-studenten 

zijn hierover het meest negatief: slechts 28% vindt online proctoring een geschikt 

fraudepreventieinstrument. 
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Figuur 7: In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen over online proctoring? 

 

5. Stage en scriptie 
 

In de analyse naar studievoortgang in het tweede semester van vorig collegejaar en de eerste periode 

van het huidige collegejaar kwam naar voren dat de coronacrisis vooral een negatief effect heeft op 

de studievoortgang van masterstudenten, met name in relatie tot stages en scripties. We hebben 

studenten gevraagd naar hun ervaringen met hun stage en bachelor- en masterscriptie. In figuur 8 

staan de ervaringen van de studenten die in het huidige studiejaar stage lopen of liepen (15%). De 

belangrijkste resultaten: 

- De begeleiding door de stagebegeleider vanuit de stageplek (80%) en vanuit de opleiding 

(60%) werd door het grootste deel van de studenten als goed ervaren. 

- Voor veruit de meeste studenten voldoet de stage aan de verwachtingen (72%) en is men 

tevreden met de inhoudelijke opbrengst (72%). 

- 16% zou een andere stage hebben gekozen als de coronacrisis er niet was geweest. 

 
Figuur 8: Hoe beoordeel je, gegeven de coronacrisis, de volgende aspecten van je stage? 

 
 

Van de studenten die aan een bachelor- (6%) of masterscriptie (11%) werk(t)en, is gevraagd hoe ze dat 

in deze tijd ervaren, zie figuur 9 en 10. De belangrijkste resultaten: 

 Studenten geven zowel bij de bachelor- en masterscriptie aan voldoende te zijn begeleid door 

de scriptiebegeleider, al ervaren respectievelijk 17% en 21% onvoldoende begeleiding. 

 Bij zowel de bachelor- als masterscriptie vindt 22% de (grotendeels online) begeleiding van 

onvoldoende kwaliteit. 

 Ongeveer een kwart van de studenten – bij zowel bachelor- als masterscriptie – ervaart het 

schrijven van de scriptie onder de huidige coronaomstandigheden niet als leerzaam. 

 Het meest prominent: in 44% van de gevallen bij de bachelorscriptie en in 30% bij de 

masterscriptie heeft de dataverzameling vertraging opgelopen. 
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Tot slot werd studenten gevraagd wat de coronamaatregelen, over het geheel genomen, voor effect 

(gehad) hebben op de kwaliteit van hun stage en bachelor- of masterscriptie (figuur 11). Voor zowel 

de bachelorscriptie (44%), masterscriptie (52%) als de stage (59%) geven veel studenten aan dat de 

coronacrisis een (zeer) negatief effect heeft op de kwaliteit ervan. 

 
Figuur 9: Hoe beoordeel je, gegeven de coronacrisis, de volgende aspecten van je bachelorscriptie? 

 

Figuur 10: Hoe beoordeel je, gegeven de coronacrisis, de volgende aspecten van je masterscriptie? 

 

Figuur 11: Welk effect hebben de coronamaatregelen over het geheel genomen (gehad) op de kwaliteit van jouw 

stage en bachelor of masterscriptie? 
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 6. Studievertraging 
 

Aan studenten is gevraagd hoeveel studievertraging ze door de coronacrisis hebben opgelopen en 

ook hoeveel studievertraging ze nog verwachten op te lopen door de coronacrisis. Eventueel eerder 

opgelopen studievertraging moest daarin niet meegenomen worden. De resultaten worden in figuur 

12 gepresenteerd: 

 Twee derde van de studenten geeft aan dat ze nog geen vertraging hebben opgelopen. 21% 

heeft enige mate van vertraging opgelopen, de meeste tot een half jaar. 

 Degenen die studievertraging hebben opgelopen, geven als voornaamste reden (68%) 

daarvoor dat ze door de coronacrisis minder goed in staat zijn om te studeren 

(concentratie, eenzaamheid, weinig contact medestudenten). 

 44% van de studenten verwacht door de coronacrisis geen (verdere) studievertraging op te 

lopen; 29% weet het nog niet. Van degenen die wel studievertraging verwachten, 

verwachten veruit de meesten een vertraging tot een half jaar. 

 FMW- en FNWI-studenten, en masterstudenten, geven wat vaker dan gemiddeld aan 

studievertraging te hebben opgelopen of nog verwachten op te lopen.  

 
Figuur 12: Hoeveel studievertraging heb je door de coronacrisis opgelopen? En hoeveel studievertraging 
verwacht je nog op te lopen? Eventueel eerder opgelopen studievertraging bij beide vragen niet meerekenen. 
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7. Welzijn 
 

Met behulp van een aantal stellingen is aan studenten gevraagd hoe ze zich onder de huidige 

omstandigheden voelen in vergelijking met de periode voor de coronacrisis (figuur 13). In grote lijnen 

blijkt, evenals uit het onderzoek van Schilderman et al., dat de coronacrisis vooral een (zeer) negatieve 

uitwerking heeft op het welzijn van studenten. Dat laten ook de resultaten van dit onderzoek zien: 

 85% van de studenten mist de medestudenten 

 77% van de studenten mist de dagelijkse routine op de universiteit 

 75% van de studenten voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis 

 72% van de studenten is tevreden over de beschermende maatregelen die de Radboud 

Universiteit heeft getroffen en 71% geeft aan hierover voldoende geïnformeerd te zijn en 

eenzelfde percentage voelt zich daardoor veilig. 

 60% van de studenten ervaart meer stress dan voor de coronacrisis. 

 57% van de studenten voelt zich minder goed in staat om te studeren dan voor de coronacrisis. 

 42% van de studenten voelt zich angstiger dan voor de coronacrisis. Dit is met name het geval 

bij internationale studenten (59%).  

 35% van de studenten kan de studiedag nu beter indelen dan bij fysiek onderwijs; 43% juist niet. 

 28% van de studenten heeft meer financiële zorgen dan voor de coronacrisis. Dit geldt met 

name voor internationale studenten (46%). 

 
Figuur 13: Graag horen we hoe je je onder de huidige omstandigheden voelt in vergelijking met de periode vóór 

de coronacrisis. In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? 

 
 

Tot slot is studenten gevraagd om aan te geven hoe hun gemoedstoestand is in vergelijking met a) de 

periode voor de coronacrisis en b) het begin van dit collegejaar, zie figuur 14. 66% van de studenten 

heeft een negatievere gemoedstoestand dan voor de coronacrisis en 44% van de studenten heeft nu 

een negatievere gemoedstoestand dan aan het begin van het huidige collegejaar. Ook dit geeft blijk 

van de nijpende situatie waarin veel studenten zitten. 
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Figuur 14: Kun je aangeven hoe jouw gemoedstoestand nu is in vergelijking met jouw gemoedstoestand: 

 
 

8. Conclusies en vervolg 
 

De coronacrisis heeft de nodige impact op studenten, hoe ze het onderwijs en de toetsing ervaren, het 

online studeren vormgeven, op de stages en scripties, en met name op het welzijn van studenten. 

Hoewel het voornamelijk thuis studeren een deel van de studenten goed afgaat en zelfs soms als 

prettig wordt ervaren, heeft een groot deel van de studenten juist moeite om structuur te geven aan 

hun studie, moeite om de concentratie bij de studie te houden en mist hun medestudenten en 

docenten. Ook stress, eenzaamheid, angst en financiële zorgen komen veel voor. 

 

De resultaten van dit onderzoek bieden inzichten in waar het in deze tijd goed gaat en vooral ook waar 

het schuurt. Dit biedt zowel faculteiten, opleidingen als centrale diensten handvatten voor het bepalen 

waar extra aandacht nodig is, zowel in het bevorderen van welzijn en begeleiding, alsook wat betreft 

zaken die te maken hebben met onderwijs, toetsing en randvoorwaarden daarbij. Uiteraard gebeurt 

er al het nodige en zullen deze resultaten daarin worden meegenomen.  

 

Het vervolg hiervan ziet er als volgt uit: 

- Na bespreking in het CvB op 9 februari worden de resultaten gedeeld met decanen, 

onderwijsdirecteuren, directeuren bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers onderwijs en 

ondersteunende diensten. Zij ontvangen deze notitie inclusief link naar het bijbehorende 

dashboard, waarin ze de resultaten van hun eigen faculteit en opleiding(en) kunnen bekijken. 

- De resultaten worden op 11 februari besproken met de commissie Onderwijs en Onderzoek 

van de Raad van Toezicht. 

- De vragenlijst wordt nog twee keer vaker dit collegejaar afgenomen onder weer een aselecte 

steekproef van een (andere) derde van de studenten. Zo kunnen we de ontwikkelingen 

nauwkeurig blijven monitoren. 
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Oproep om in te stemmen met proctoring onder voorwaarden 

De ondergetekende examencommissies roepen het College van Bestuur en de Universitaire 

Gezamenlijke Vergadering op om in te stemmen met de mogelijkheid om in het studiejaar 2021-2022 

in bepaalde gevallen gebruik te blijven maken van Proctorio. Wij vragen niet om het gebruik van 

Proctorio onder normale omstandigheden, maar slechts in situaties waarin toetsing op de campus 

onmogelijk is door coronamaatregelen en waarbij geen goed alternatief voorhanden is, alsmede bij 

individuele studenten die niet naar de campus kunnen komen vanwege corona-gerelateerde 

klachten. 

Wij hopen dat deze situaties zich niet meer voor zullen doen doordat grote delen van de bevolking 

dan gevaccineerd zijn. Hierover bestaat thans echter nog geen volledige zekerheid, en daarom willen 

wij proctoring niet categorisch uitsluiten.  

Bij deze opleidingen zijn er vakken waarbij parate kennis een substantieel leerdoel is. De 

ondergetekende examencommissies hebben het standpunt dat deze tentamens onder toezicht 

moeten worden afgenomen, omdat zij anders te fraudegevoelig zijn. Andere tentamenvorm, zoals 

essays of werkstukken, zijn niet geschikt voor dit leerdoel. De validiteit en betrouwbaarheid van 

mondelinge tentamens voor zulke leerdoelen is dubieus, tenzij alle studenten dezelfde vragen 

krijgen, in welk geval de fraudegevoeligheid weer te groot is. Daarnaast zijn mondelinge tentamens 

vaak niet uitvoerbaar bij cursussen met honderden studenten, mede gezien het feit dat alleen de 

examinator wettig cijfers kan geven. Op grond van hun wettelijke borgingstaak willen de 

ondergetekende examencommissies niet dat dergelijke tentamens zonder toezicht worden 

afgenomen. Het verbieden van proctoring zal er daarom toe leiden dat, indien toetsen op de campus 

nog steeds problematisch is, deze tentamens uitgesteld moeten worden. De studenten hebben niets 

te winnen bij uitstel van tentamens. Een individuele student kan het tentamen nu ook al uitstellen 

door zich uit te schrijven voor het tentamen. Een verbod op proctoring verandert dat niet, maar zorgt 

er slechts voor dat andere studenten de vrijheid verliezen om het tentamen eerder af te leggen met 

proctoring.  

Getekend: 

Examencommissie Psychologie J. L. Ellis (voorzitter) 
Examencommissie Rechtsgeleerdheid R. Schlössels (voorzitter) 
Examencommissie Geneeskunde A. Bremers (voorzitter) 
Examencommissie Economie A. Akkerman (voorzitter) 

 

  

 

  



Geacht College van Bestuur, 

Als Onderwijsdirecteur Psychologie (FSW) en Vice-Decaan Onderwijs van de Faculteit der 

Managementwetenschappen willen we graag pleiten voor het behoud van Proctorio vanaf 

september voor het afnemen van een aantal tentamens zolang we dit niet op ‘normale’ wijze kunnen 

doen.  

Wanneer Proctorio niet meer ingezet kan worden én de tentamens kunnen niet op de campus 

worden afgenomen (bijvoorbeeld door onvoldoende capaciteit door de 1,5 meter maatregel) 

ontstaat er een zeer onwenselijke situatie. Of we moeten onze docenten vragen een andere vorm 

van video surveillance toe te passen (bv. surveillance via Zoom, nog onduidelijk hoe en of die vorm 

van proctoring goed georganiseerd kan worden), hetgeen zeer veel onrust met zich meebrengt in 

een groep die al tegen oververmoeidheid aanzit, of de studenten worden de dupe, omdat het 

tentamen dan zou moeten worden uitgesteld totdat het wel op de campus kan worden afgenomen 

(en dat vindt vrijwel iedereen onwenselijk). Of examinatoren bieden het tentamen twee of meerder 

keren achter elkaar aan (dus moeten ze verschillenden versies maken) om iedereen op de campus te 

kunnen tentamineren, hetgeen een aanzienlijk en onwenselijk werkdrukverhogend effect heeft. 

Bovendien zou het niet langer inzetten van Proctorio betekenen dat er geen online alternatief 

beschikbaar is voor studenten die door coronamaatregelen niet naar de campus mogen komen.  

Wij zijn allebei geen fans van Proctorio en hebben onze medewerkers sterk gemotiveerd op zoek te 

gaan naar mooie alternatieve vormen van toetsing zodat Proctorio niet meer noodzakelijk is. Dat is 

ook grotendeels gelukt in onze opleidingen. Echter, dit lukt niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer het gaat 

om toetsing van grote aantallen studenten en het een toets betreft waarbij parate kennis wordt 

getest. Om de argumentatie duidelijk te maken hebben we in de bijlage een voorbeeld vanuit de 

praktijk van psychologie uitgewerkt.  Dit voorbeeld sluit nauw aan bij de praktijk van sommige 

vakken bij de Faculteit der Managementwetenschappen. 

De praktijk en voorkeuren van opleidingen die werken met grote aantallen wil nog wel eens afwijken 

van die van relatief kleine opleidingen. In een kleine Research Master zouden wij het ook zeer 

onwenselijk vinden om Proctorio toe te passen. Wij hopen dat het beperkt mogelijk maken van 

Proctorio vanaf 1 september 2021 ons de mogelijkheid biedt om docenten overeind te houden in 

deze moeilijke tijd en om studenten duidelijkheid te geven dat hun toets in ieder geval kan worden 

afgenomen.  

Gezien de grote diversiteit aan opleidingen binnen de Radboud Universiteit, vragen wij ons sterk af in 

hoeverre het wenselijk is om op universitair niveau een besluit te nemen over de inzet van Proctorio 

bij specifieke tentamens. Het spreekt voor zich dat wij en onze opleidingen graag in gesprek gaan 

met de facultaire medezeggenschap, mocht het nodig zijn om Proctorio in te zetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob Holland en Esther-Mirjam Sent 

 

  



Bijlage: Grootschalige tentamens over parate kennis 
In de eerste twee jaar van de bacheloropleiding Psychologie zijn er enkele tentamens waarbij 

grotendeels parate kennis wordt getoetst bij een grote groep studenten (aantal > 200). Voor deze 

tentamens zijn andere tentamenvormen, zoals essay en mondeling tentamen, ongeschikt of te 

fraudegevoelig. Ook zijn er niet genoeg gekwalificeerde examinatoren die zulke tentamens kunnen 

nakijken. Daarom moet er gebruik worden gemaakt van tentamens met meerkeuzevragen of vragen 

waarop vrijwel iedereen hetzelfde antwoord geeft. Zulke tentamen zijn echter fraudegevoelig indien 

zij thuis zonder toezicht worden afgenomen, zeker bij een groot aantal studenten. Een verbod op 

Proctorio zal ertoe leiden dat deze tentamens moeten worden uitgesteld, waar niemand iets bij wint. 

Toelichtingen 

Parate kennis als (een legitiem) leerdoel 

In discussies in de media wordt soms gesuggereerd dat parate kennis geen leerdoel op een 

universiteit zou moeten zijn. Bij diverse vakken van de bachelor Psychologie is dat wel degelijk een 

leerdoel. Een voorbeeld van een vak waar volgens de onderwijsdirecteur, de examencommissie, en 

de examinator parate kennis een belangrijk leerdoel is, is het vak ‘Brain and Cognition 1’. Bij dit vak 

en andere vakken met parate kennis als leerdoel is het noodzakelijk dit leerdoel te toetsen.   

Groot aantal studenten 

Bij de opleiding Psychologie gaat het om ongeveer 600 eerstejaars studenten, en 500 tweedejaars 

studenten. De Faculteit der Managementwetenschappen biedt in het eerste jaar van de 

bacheloropleiding faculteits-brede cursussen aan zoals OIMA en OIMB. Het gaat hier om ongeveer 

800 studenten. Indien tentamens ook volgend collegejaar in 1,5 meter setting moeten worden 

afgenomen, is de capaciteit om deze toetsen op locatie af te nemen zeer beperkt.  

Essay ongeschikt om parate kennis te toetsen 

Bij een essay of werkstuk kan een student zelf kiezen welke onderwerpen worden bestudeerd. Bij 

een inleidende overzichtscursus is dat niet de bedoeling. De Examencommissie Psychologie zal 

daarom geen essay toelaten bij zulke vakken. Het ligt ook niet voor de hand de toetsing van parate 

kennis te doen met een essay. Bovendien is het van belang om op te merken dat identiteitsfraude 

niet voorkomen kan worden bij deze vorm van toetsing. Vooral bij herkansingen is het eenvoudig om 

hulp van studiegenoten in te schakelen.  

Mondeling ongeschikt om parate kennis te toetsen 

Uit talloze studies blijkt dat mondelinge tentamens onbetrouwbaar zijn en geringe validiteit hebben. 

De enige manier om dat te beperken, is om alle studenten vragen te stellen die vooraf al vaststaan, 

met een uitgewerkt beoordelingsschema. Dat zou een mondeling tentamen echter weer extreem 

fraudegevoelig maken. De Examencommissie Psychologie wil daarom geen mondelinge tentamens 

bij deze vakken. 

Aantal examinatoren beperkt mogelijkheden 

In diverse gevallen is gebleken dat het aantal beschikbare examinatoren te klein is om gebruik te 

maken van een essay of een mondeling tentamen. Het gaat dan om situaties waarbij er één 

examinator is voor een vak met honderden studenten, en waarbij er te weinig collega’s zijn met 

voldoende kwalificaties om mee te helpen. De achtergrond hiervan is onder andere een staf-

studentratio die klein is in vergelijking met veel andere opleidingen, als gevolg van structurele 

verschillen in financiering. Hoewel de oorzaak financieel is, is het probleem nu niet op korte termijn 

op te lossen met extra geld: de collega’s die nodig zouden zijn, zijn er gewoon niet. 



Meerkeuzetentamens zijn fraudegevoelig bij afname thuis 

Bij aanvang van de pandemie is door de Examencommissie Psychologie bij meerdere tentamens 

geconstateerd dat studenten Whatsapp gebruikten om tijdens het tentamen foto’s van vragen en 

antwoorden uit te wisselen. Bij één tentamen werd zelfs door bijna de helft van de deelnemende 

studenten gefraudeerd via Whatsapp. Hierbij speelt wellicht een rol dat de opleiding zo groot is dat 

studenten het als anoniem ervaren. Er wordt door studenten weleens betoogd dat frauderen tegen 

kan worden gegaan door een tijdslimiet en randomiseren van de volgorde van vragen. De 

Examencommissie Psychologie is van mening dat deze methoden onwenselijk zijn. Ten eerste kunnen 

studenten met een tijdslimiet en random volgorde nog steeds makkelijk antwoorden uitwisselen 

over de moeilijkste vragen. Ten tweede wordt er bij een strenge tijdslimiet mede iets anders 

getoetst, namelijk snelheid, waardoor de cijfers minder valide zijn. De Examencommissie Psychologie 

heeft het daarom formeel verboden om meerkeuzetentamens af te nemen zonder toezicht. 

Verbod op Proctorio zal leiden tot uitstel 

In de beschreven situatie zien de examinatoren, examencommissie, en onderwijsdirecteur als enige 

mogelijkheid voor vakken met parate kennis als substantieel leerdoel: een tentamen met 

meerkeuzevragen of sterk beperkte open vragen waarop iedereen vrijwel hetzelfde antwoord moet 

geven. De Examencommissie Psychologie heef bovendien de dwingende richtlijn uitgevaardigd dat 

zulke tentamens alleen onder toezicht mogen worden afgenomen. Als het tentamen geheel op de 

campus kan worden afgenomen is er geen probleem, omdat daar toezicht is. Maar als de toestand 

van de pandemie zodanig is dat het tentamen met dit grote aantal studenten niet op de campus kan 

worden afgenomen, en de universiteit of faculteit tegelijkertijd het gebruik van Proctorio verbiedt, 

dan kan het tentamen geen doorgang vinden. Het zal dan worden uitgesteld. Daarbij werkt het 

alternatief van meerdere versies van een tentamen die na elkaar worden afgenomen aanzienlijk 

werkdrukverhogend voor de examinator en is het derhalve zeer onwenselijk. Een tussentijdse 

afname is in de praktijk onmogelijk met deze studentenaantallen. Het tentamen zal dus worden 

uitgesteld tot de volgende geplande gelegenheid. De studenten hebben niets te winnen bij uitstel 

van tentamens. Een individuele student kan het tentamen nu ook al uitstellen door zich uit te 

schrijven voor het tentamen. Een verbod op Proctorio verandert dat niet, maar zorgt er slechts voor 

dat andere studenten de vrijheid verliezen om het tentamen eerder af te leggen met Proctorio. 

 

 

  

 



1 
 

Kaders voor toetsing in het eerste semester van studiejaar 2020-2021 
 

1. Iedere toets in het eerste semester van het nieuwe collegejaar moet op afstand afgenomen 
kunnen worden. Dit vereist voor sommige toetsen dat er een alternatief op afstand moet 
worden ontwikkeld. Enerzijds voor studenten die niet naar de campus kunnen komen en 
anderzijds in verband met mogelijke strengere Corona-maatregelen. 

2. Besluitvorming t.a.v. de inzet van alternatieve toetsen dient plaats te vinden conform de 
‘Richtlijn alternatieve toetsen III’(bijlage 4). 

3. De ‘beslisboom toetsen eerste semester 20/21’ (bijlage 1) is bepalend bij het identificeren van 
de toetsen die een probleemgeval vormen.  

4. Van examinatoren wordt gevraagd om voor toetsen die een probleemgeval vormen, zowel 
een toets op of nabij de campus af te nemen als een toets op afstand aan te bieden voor 
studenten die niet naar de campus kunnen komen.  

5. De examinator dient een onderbouwing te geven voor de keuze voor een toets- en 
fraudepreventievorm aan de hand van de ‘beslisboom bij probleemgevallen in de toetsing’ 
(bijlage 2) en de daarbij aangegeven factoren die hierbij aandacht verdienen, waaronder de 
privacy van de student. 

6. Bij probleemgevallen in de toetsing worden examencommissies gevraagd de onderbouwing 
voor de keuze voor een toets- en fraudepreventievorm aan de hand van de in de beslisboom 
aangegeven factoren, mee te wegen in het al dan niet geven van een akkoord op de toets- en 
fraudepreventievorm.   

7. Faculteiten kunnen gebruik maken van de handreiking bij problemen bij thuisafname of 
bezwaar studenten (bijlage 5) om te bepalen op welke wijze ze om kunnen gaan met 
studenten die principiële bezwaren hebben tegen inzet van online proctoring. 

8. In geval van een lockdown is omzetten van een toets op locatie naar een toets op afstand 
alleen uitvoerbaar indien de beslissing hiertoe uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de 
toetsafname wordt genomen.  

9. De studenten dienen goed geïnformeerd te worden over de gevolgde procedure met 
afwegingen (per toets). Hiermee moeten de studenten de zorgvuldigheid, problematiek en 
redenatie met betrekking tot de gemaakte keuzes kunnen volgen. 

 

Bijlagen: 

- Beslisboom toetsing eerste semester 2020-2021 (p.2) 

- Beslisboom probleemgevallen in de toetsing (p.3) 

- Covid-19 richtlijn Alternatieve toetsen (p.4) 

- Handreiking problemen bij thuisafname of bezwaar studenten (p.7) 
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Bijlage 1: Beslisboom toetsing in eerste semester 2020-2021 
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Bijlage 2: Beslisboom voor probleemgevallen in de toetsing 
Deze beslisboom geeft richting aan besluitvorming over toets- en fraudepreventievorm voor die toetsen waarvoor op basis van de ‘beslisboom toetsen periode 1 (202/2021)’ is geconcludeerd dat deze toets een probleemgeval is.  

Is er voldoende capaciteit beschikbaar om de toets op locatie af te nemen? 
 
 

 Nee, de capaciteit voor (digitale) toetsafname is ontoereikend. 

Ja 
 

  

Is het mogelijk om zowel een toets op locatie als een toets op afstand aan te bieden? 
 
 

 Nee, er moet een keuze worden gemaakt tussen toetsen op locatie of toetsen op afstand.  
 

Ja, de toets zal op locatie worden aangeboden. Voor studenten die niet naar de campus 
kunnen komen is er een toets op afstand beschikbaar.  
T.a.v. de toets op afstand zal naar verwachting circa 10% van de studenten1 niet naar de 
campus kunnen komen. Is een mondeling tentamen bij deze studenten mogelijk?  

  
 
 
Nee, een mondeling tentamen is niet mogelijk. De toets op afstand zal een schriftelijk tentamen op afstand worden.  

 
 

  

Ja, bij studenten die niet kunnen meedoen aan een toets op locatie zal een mondeling 
tentamen worden afgenomen. 
 
  

  

Is dit ook een oplossing bij strengere Corona-maatregelen / een lockdown? 
 
 

 Nee, een mondeling tentamen is dan niet meer mogelijk. De toets op afstand zal dan een schriftelijk tentamen op afstand worden. 
 

Ja, de toets zal bij een lockdown worden omgezet naar een mondeling tentamen.   
   

 
 

 Naast (voor zover mogelijk) toetsafname op locatie, zijn er voor deze toetsen drie opties voor de noodzakelijke toetsafname op afstand: 
1. Toetsen op afstand in Cirrus met online proctoring; 
2. Uitstellen van de toets naar een moment waarop toetsafname op de campus mogelijk is; 
3. Toetsen op afstand zonder fraudepreventie of met inzet van een vorm van fraudepreventie waarvan de effectiviteit onduidelijk is.  

 
De keuze voor één van deze opties dient te worden onderbouwd. Om te komen tot een onderbouwde keuze per toets moet in elk geval een afweging 
worden gemaakt ten aanzien van de volgende factoren: 

• Privacy van studenten – Bij inzet van online proctoring staat de privacy van de student onder druk. Het is van belang om goed af te wegen 
of de voordelen van het door laten gaan van de toets op afstand met inzet van online proctoring opwegen tegen de inbreuk op de privacy 
van studenten.  

• Studievertraging van de studenten – De gevolgen voor de studievoortgang van studenten bij al dan niet door kunnen gaan van de toets. 
• Het voorkomen van fraude - Het schriftelijk tentamen op afstand is fraudegevoelig en inzet van een fraudepreventievorm is wenselijk. 

Online proctoring lijkt bij deze vorm van toetsen het meest effectieve fraudepreventiemiddel. Van de overige fraudepreventie vormen zoals 
videosurveillance met Zoom of Virtual Classroom is niet duidelijk hoe effectief deze zijn. 

• Werkbaarheid van de toetsafname - Denk hierbij aan organiseerbaarheid, beschikbare middelen van studenten, beschikbare capaciteit van 
gekwalificeerde docenten. 

• Toepassing toetssoftware Cirrus - De geschiktheid van de toets voor afname in  Cirrus (online proctoring kan alleen worden ingezet in 
combinatie met de toetssoftware Cirrus).  

                                                           
1 Bij cursussen waarbij een groot deel van de deelnemers internationale studenten betreft zal dit percentage hoger zijn. 
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