
Toetsreglement selectie ACTA 2021-2022 
Dit document beschrijft wat er tijdens de online toetsafname beschouwt wordt als fraude of 
het schenden van de toetsregels. De belangrijkste regel die geldt is de volgende: over het 
algemeen wordt gedrag dat als frauduleus wordt beschouwd in een on-campus tentamen 
ook als frauduleus beschouwd in een online geproctord tentamen. 

Omdat niet altijd duidelijk is of er daadwerkelijk sprake is van fraude, maken we onderscheid 
tussen het schenden van toetsregels en fraude. De selectiecommissie bepaalt of er sprake is 
van het overtreden van toetsregels of fraude. Bij een geconstateerde overtreding van de 
toetsregels wordt het cijfer 0 (nul) toegekend voor de biomedische toets van 6 februari 2021.  
Bij geconstateerde fraude volgt uitsluiting van de selectieprocedure 2021-2022 alsmede van 
de selectieprocedure voor het studiejaar  2022-2023. De deelname poging voor 2021-2022 
telt,  bij geconstateerde fraude, mee voor het maximaal aantal selectie-aanmeldingen bij 
ACTA.  
Onderstaande lijst met mogelijke schendingen van toetsregels en frauduleuze acties is niet 
uitputtend. Surveillanten mogen te allen tijde anders besluiten en een verdenking op een 
andere grond, als daar een legitieme reden voor is, voorleggen aan de selectiecommissie. 

Indien een kandidaat verdacht wordt van schending van de tentamenregels of fraude wordt 
de werkwijze gevolgd zoals beschreven in het document Procedure toetsafname selectie 
ACTA 2021-2022.  

Artikel I: Wat zijn voorbeelden van schending van toetsregels? 

1. Als er helemaal of gedeeltelijk geen webcambeelden zijn van het bureau of tafel 
waar de kandidaat de toets maakt (de zogeheten ‘deskscan’), of de deskscan niet 
zoals voorgeschreven juist en volledig is uitgevoerd. De kandidaat moet tijdens de 
deskscan ook beide kanten tonen van de email  Inloggen biomedische toets 
selectie ACTA, indien er hiervan een print op bureau of tafel aanwezig is. 
 

2. Als er helemaal geen, of slechts gedeeltelijk, screenshare en/of webcambeelden 
en/of geluidsregistratie aanwezig is tijdens de toets.  

3. Als een kandidaat tijdens de toets gebruik maakt van andere websites, en/of van 
een tweede browser en/of tweede beeldscherm, dan degene waarop de toets 
gemaakt wordt. 
 

4. Als de foto op het identiteitsbewijs niet goed zichtbaar is. 
 

5. Als de ruimte waarin de toets wordt gemaakt onvoldoende licht, of teveel 
(tegen)licht bevat om de webcambeelden en/of het identiteitsbewijs en/of het 
gedrag duidelijk zichtbaar te laten zijn. 
 

6. Als een kandidaat iets op het bureau heeft liggen, anders dan een ongewijzigde 
print van het document Inloggen biomedische toets selectie ACTA. 
 

7. Als de aanwezigheid van een mobiele telefoon, tablet, slimme bril, oortjes, slim 
horloge of andere elektronische apparatuur wordt geconstateerd. 
 

8. Als een kandidaat (geluiddempende) oordoppen, elektronische oortjes of een 
koptelefoon draagt. Dit geldt voor alle typen oortjes, oordoppen en koptelefoons 
(noise cancelling oordoppen of oortelefoons, gehoorbeschermingsoordoppen, 
draadloze oortjes en koptelefoon etc.). Ditzelfde geldt voor het dragen van een 
slimme bril of slim horloge. 
 



9. Als de kandidaat de toetsplek of ruimte verlaat gedurende de toets. 
 

10. Als er op enig moment gedurende de toets een andere persoon in de toetsruimte  
aanwezig is. 

 

Artikel II. Wat zijn voorbeelden van fraude? 

1. Als er constateerbaar gebruik wordt gemaakt van een mobiele telefoon, tablet, 
oortjes, slimme bril, slim horloge, een tweede beeldscherm of andere niet 
toegelaten informatiebronnen. 
 

2. Als er constateerbaar gebruik wordt gemaakt van technische middelen om online 
proctoring te omzeilen. 
 

3. Als er een gesprek met anderen wordt gevoerd. 
 

4. Als een boek of andere (digitale) informatiebron wordt gebruikt. 
 

5. Als de kandidaat inlogt met de gegevens van een andere persoon, of er op naam 
van iemand anders de toets gemaakt wordt, of de kandidaat een identiteitsbewijs 
van een andere kandidaat/persoon laat zien. 

 

Artikel III. Overig 

1. Als een kandidaat tijdens de toets herhaaldelijk geconcentreerd kijkt naar 
bepaalde plaatsen, kan het vermoeden van fraude ontstaan. De surveillant 
bepaalt waar de grens ligt en markeert de situatie als het vermoeden van 
schending van de toetsregels of het vermoeden van fraude. 
 

2. Begin op de geplande tijd. Latere start van het tentamen kan opgemerkt worden 
als een poging tot fraude als er geen aanwijsbare technische reden voor is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


