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Procedure toetsafname selectie ACTA 2021-2022 
 
Door de aanhoudende corona-pandemie en daaruit volgende beperkingen is ACTA 
genoodzaakt haar gebruikelijke toetsdag aan te passen. De toetsafname op 6 februari 2021 
zal online plaatsvinden, via het toets programma TestVision en onder digitaal toezicht via het 
systeem Proctorio. Er zal alleen alléén een biomedische toets afgenomen worden, dit is 
conform de reeds goedgekeurde facultaire regeling. 
Dit betekent dat kandidaten uit het buitenland op hetzelfde moment, eveneens vanuit huis, 
de toets kunnen maken. 
 
De Selectiecommissie heeft alle opties met de daarbij horende voor- en nadelen gewogen en 
is tot de conclusie gekomen dat een online toetsafname, als onderdeel van de 
selectieprocedure, onder de gegeven omstandigheden het meest recht doet aan een gelijke 
behandeling van alle kandidaten. 
 
Communicatie 
In november 2020 is een mededeling op de ACTA website geplaatst waarin is aangekondigd 
dat de toetsing online zal plaats vinden met digitale surveillance middels Proctorio en dat er 
alleen een biomedische toets afgenomen zal worden. Ook is toen al aangegeven wat de 
technische benodigdheden (hardware en verbinding) zijn om de toets goed te kunnen 
maken. 
In december 2020 is deze informatie aangevuld met drie documenten: de onderhavige 
Procedure toetsafname selectie ACTA 2021-2022, de Instructie toetsafname selectie ACTA 
2021-2022 en het Toetsreglement selectie ACTA 2021-2022. De Instructie bevat allerlei 
praktische zaken ter voorbereiding op, en  tijdens de toetsafname. Het Toetsreglement bevat 
alle regels die van toepassing zijn tijdens de toetsafname. 
 
Op 29 januari 2021 ontvangen alle kandidaten die zich tijdig via Studielink hebben 
aangemeld en die tijdig en op de juiste wijze een Persoonlijk Dossier hebben geüpload per 
e-mail de login gegevens voor de toetsdag op 6 februari 2021. 
 
Geen on-campus toetsplekken beschikbaar 
De ACTA toetsdag vindt geheel online plaats. Er worden geen plekken op ACTA of elders ter 
beschikking gesteld. ACTA wijkt hiermee af van het beleid van de Vrije Universiteit, maar 
heeft daarvoor goede gronden. 
 
ACTA heeft als uitgangspunt een gelijke  behandeling van alle kandidaten. Door geen on-
campus toetsplekken aan te bieden worden kandidaten die niet in staat zijn te reizen 
(bijvoorbeeld omdat zij woonachtig zijn in het buitenland, te maken hebben met binnenlandse 
of buitenlandse reisbeperkingen of door een thuisquarantaine) niet achtergesteld. 
Voorts worden hiermee onnodige reisbewegingen van kandidaten zo veel mogelijk beperkt 
en wordt ongewenst covid19- gedrag voorkomen (bijvoorbeeld omdat een kandidaat toch 
naar een toetslocatie reist, ondanks de aanwezigheid van symptomen of te maken heeft 
gehad met een zieke huisgenoot). ACTA neemt in de coronacrisis haar verantwoordelijkheid 
naar de kandidaten en de maatschappij als geheel zeer serieus. 
 
Kandidaten zijn ruim van tevoren geïnformeerd over de technische en andere 
benodigdheden voor een goede toetsdeelname (bijvoorbeeld qua apparatuur, verbinding en 
ruimte) en hebben hierdoor genoeg tijd om dit voor te bereiden Tevens worden er 
oefentoetsen voor TestVision en Proctorio beschikbaar gesteld, waardoor kandidaten 
kunnen oefenen met deze programma’s en zo tegelijkertijd hun systeem kunnen testen.. Het 
tijdig maken van de TestVision en Proctorio oefentoetsen wordt sterk aangeraden en dit 
wordt ook zo gecommuniceerd. Er zal geregistreerd worden of de Proctorio oefentoets 
gemaakt is. Indien er geen gebruik gemaakt is van deze optie en er technische problemen 
ontstaan tijdens de toetsdag, kan dit geen grond voor een bezwaar vormen. 
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Kandidaten met een beperking 
Kandidaten met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een verlenging van de 
toetstijd.   
 
Online surveillance en Proctorio 
Voor het digitale toezicht via Proctorio maakt ACTA gebruik van het systeem van de VU. 
Tijdens de toetsafname worden geluid- en beeldopnamen gemaakt van de kandidaat. Deze 
worden ná de toetsafname onder strikte afspraken bekeken door een surveillant van het 
surveillanten team van de VU. De surveillant signaleert verdacht gedrag of een verdachte 
situatie zoals beschreven in het document Toetsreglement selectie ACTA 2021-2022, en 
geeft dit door aan de selectiecommissie. 
  
De selectiecommissie beoordeelt het gedrag en/of de situatie en indien nodig volgt een 
onderzoek waarbij de selectiecommissie kennis kan nemen van de betreffende opnamen. In 
dat onderzoek heeft de kandidaat het recht op inzage van de betreffende opnamen waarop 
de verdenking is gebaseerd. De selectiecommissie zal tijdens het onderzoek altijd hoor en 
wederhoor toepassen. Het onderzoek van de selectiecommissie vindt plaats aan de hand 
van de regels en richtlijnen van de examencommissie ACTA. 
 
Sancties: 
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.  
De selectiecommissie zal haar beslissing in het geval van geconstateerde fraude of 
overtreding van de toetsregels uiterlijk 15 maart 2021 per e-mail aan de kandidaat 
mededelen. 
 
Ondersteuning en contact 
Voorafgaand aan de toetsdag kunnen alle niet-technische vragen gesteld worden via 
onderwijsbalie@acta.nl. De onderwijsbalie is op de toetsdag zelf níet bereikbaar. 
 
Zowel tijdens het maken van de oefentoetsen als tijdens de toetsafname op 6 februari 2021 
is Proctorio voor systeemtechnische vragen bereikbaar via de online chat in de widget, 
extensie of via proctorio.com/support. Mocht de chat niet verder kunnen helpen, dan kan 
gemaild worden naar: onlineproctoring.soz@vu.nl 
 
In de toets heeft elke vraag een vakje “opmerkingen bij deze vraag” waar toetsinhoudelijke 
zaken gemeld kunnen worden. Eventueel contact over toets-inhoudelijke kwesties zal na 
afloop van de toets per e-mail plaatsvinden, omdat er tijdens de toets geen contact 
mogelijkheid is met de  kandidaat 
 
De ACTA afdeling ICTO verzorgt de toetsafname onder verantwoordelijkheid van de 
selectiecommissie. Tijdens de toetsafname is een lid van de selectiecommissie voor ICTO 
bereikbaar voor nader overleg  
 
Toestemming en privacy 
Zoals vermeld op de ACTA website: van een kandidaat die tijdens de selectieprocedure 
minderjarig is, wordt door de selectiecommissie aangenomen dat hij deelneemt met 
toestemming van de ouder(s)/voogd(en). 
De selectieprocedure, inclusief de toetsafname met gebruik van proctoring, valt onder het 
privacy statement zoals vermeld op de ACTA website. Vastgesteld 22 december 2020, in de  
online vergadering van de selectiecommissie ACTA.   
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Vastgesteld 22 december 2020, in de online vergadering van de selectiecommissie ACTA.   
 
 


