
Instructie toetsafname selectie ACTA 2021-2022 
 
Op de ACTA toetsdag op 6 februari 2021 zal onder digitaal toezicht een biomedische toets 
afgenomen worden. ACTA maakt hiervoor gebruik van de IT-systemen van de Vrije 
Universiteit. De toetsafname vindt plaats via het programma TestVision. Het digitale toezicht 
heet proctoring, hiervoor wordt het systeem Proctorio gebruikt. 

Dit instructiedocument bevat informatie voor het maken van de biomedische toets tijdens de 
ACTA toetsdag met TestVision en Proctorio. Lees dit document goed door! 
 
Voorbereidingen (Zorg dat je dit uiterlijk drie dagen voor de toetsdag op orde hebt!) 
Voor een goede toetsdeelname heb je het volgende nodig: 

 Een ruimte die gedurende de gehele toets beschikbaar is voor jou alleen, waar je rustig 
en ongestoord de toets kunt maken. 

 Een computer of laptop geplaatst op een stabiele ondergrond (de toets afleggen op 
een telefoon/tablet is niet mogelijk).  

 Een stabiele LAN- of Wi-Fi internetverbinding van minimaal 1MBps (controleer op 
https://speedtest.net). 

 Een webcam. 
 Een microfoon. 
 Een geldig identiteitsbewijs: paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs (andere 

documenten worden niet geaccepteerd).  
 Google Chrome (in ieder geval tijdelijk) als standaardbrowser. 
 Proctorio Live chat. (Ga naar proctorio.com/support en installeer de extensie voor de 

Proctorio Live chat). 
 De VU heeft voor tentamenafname voor haar studenten een uitgebreid 

instructiedocument opgesteld. Bekijk deze voor meer informatie. 
 

Stap voor stap 
Als je voor de selectieprocedure 2021-2022 tijdig een persoonlijk dossier hebt geüpload, 
ontvangt je op 29 januari 2021 een e-mail met daarin de benodigde login gegevens en de 
link om toegang te krijgen tot de biomedische toets. 
Deze email met als titel Inloggen biomedische toets selectie ACTA mag je uitprinten en deze 
print mag je tijdens de toets op je bureau hebben liggen. Dit document is het enige dat je op 
je bureau mag hebben liggen tijdens de toets. Uiteraard mag je niets toevoegen of wijzigen 
aan dit document. NB, het document mag niet op je computer open staan. 
Je begint met inloggen in de toetsomgeving van TestVision. Daarna kom je bij de Proctorio 
set up, hier laat je je identiteitsbewijs zien en voer je een deskscan uit. Bekijk deze 
instructievideo hoe je een deskscan uitvoert. Tijdens de deskscan dien je ook de voor- en 
achterkant van de email Inloggen biomedische toets selectie ACTA te laten zien om te tonen 
dat het document ongewijzigd is. 
Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor een volledige en juiste deskscan en als je de 
deskscan niet op de voorgeschreven wijze uitvoert kan dit als overtreding van de toetsregels 
worden aangemerkt. 

Als je dit alles voltooid hebt, kom je daadwerkelijke in de biomedische toets terecht. 
 
Oefenen met TestVision en Proctorio 
De VU biedt de mogelijkheid te oefenen met het toets-programma TestVision hiervoor heb je 
geen inloggegevens nodig. Wij raden je sterk aan hiervan gebruik te maken zodat je al voor 
aanvang van de toetsdag bekend bent met dit systeem 

https://speedtest.net/
https://proctorio.com/support
https://docs.google.com/document/d/1Yll9kVeOsoAWGM1bu-Au98zO6OAzWUlqGI_FssWMR5U/edit
https://sites.google.com/vu.nl/vustudentproctoringguide/proctorio-nl#h.p_oVRlGUq7Z8uE
https://sites.google.com/vu.nl/vustudentproctoringguide/proctorio-nl#h.p_oVRlGUq7Z8uE
https://youtu.be/6F6kJSqTNPY
https://oefentoetsen.testvision.nl/online/fe/login_ot.htm?campagne=VU_DEMO_TESTVISION_NEDERLANDS


 
Met de inloggegevens uit de e-mail van 29 januari 2021 kun je vanaf dat moment een 
oefentoets maken waar gebruik wordt gemaakt van het online surveillance systeem 
Proctorio. De link hier naartoe vind je in dezelfde e-mail. Let op, deze Proctorio oefentoets 
kun je maximaal vier keer maken. 

Er wordt geregistreerd of je een of meerdere oefentoetsen gemaakt hebt. Mocht je 
technische problemen ondervinden op de toetsdag zelf, en je hebt geen oefentoets gemaakt, 
dan vormt dat geen grond voor bezwaar.  

Let op: Als je een ander Proctoring systeem hebt geïnstalleerd (zoals ProctorExam), zorg er 
dan voor dat je deze hebt verwijderd voordat je Proctorio installeert. Als beiden zijn 
geïnstalleerd, functioneert Proctorio niet goed! 

We raden je ook sterk aan om niet op het allerlaatste moment te gaan oefenen met online 
proctoring.. Door tijdig het oefententamen maximaal vier keer te maken kun je niet alleen 
oefenen met de inlogprocedure, maar ook controleren of de configuraties van jouw pc/laptop 
goed zijn ingesteld. 
 
Kandidaten met een beperking 
Heb je een beperking dan kun je in aanmerking komen voor een verlenging van de toetstijd. 
Deze voorziening dien je uiterlijk 28 januari 2021 voor 12.00 uur CET per e-mail aan te 
vragen via onderwijsbalie@acta.nl voorzien van een verklaring van een ter zake kundig* 
psycholoog of orthopedagoog. Je wordt op 28 januari 2021 voor 17.00 uur CET  per e-mail 
op de hoogte gebracht of het verzoek voor extra toetstijd gehonoreerd wordt. 

* Een academische graad in de klinische (ontwikkelings-)psychologie of orthopedagogiek is 
vereist, alsmede een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek, op het 
niveau van BIG-registratie Gezondheidszorgpsycholoog. 
 
Fraude of het schenden van de regels tijdens de toetsdag 
De regels die gelden tijdens de online toetsafname kun je vinden in het document 
Toetsreglement Selectie ACTA 2021-2022.  
 
Procedure 
De hier beschreven instructies maken onderdeel uit van de Procedure toetsafname selectie 
ACTA 2021-2022. 
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