
 

Bijlage 1 (behorende bij artikel 1.2, 3.2 en 5.4 van de Regeling Inzake Selectietesten middels 
een Online Proctoring System TU/e) 

 

Instructies voor reviewers en kandidaten tijdens 
selectietesten 
 

 
 
  Artikel 1 Taken van de reviewers  
 
  De reviewer 
 

a.          beoordeelt de opnames na afloop van de selectietest om eventuele fraude en 
              onregelmatigheden op te sporen. De beoordeling is gebaseerd op het Reviewframework voor 
                online proctored selectietesten met Proctorio. 
b.  zorgt ervoor dat eventuele meldingen van fraude of onregelmatigheden aan de  
               selectiecommissie worden doorgegeven. 

 
Artikel 2 Instructies voor kandidaten die een online proctored selectietest afleggen  
 
Kandidaten 
 
a. moeten voorzien in hun eigen (laptop)computers (met goed functionerende  
           besturingssystemen) en stroomkabels; 
b. zijn, indien van toepassing, ervoor verantwoordelijk dat de programma's die zij tijdens 
           de selectietest  nodig hebben, op hun (laptop)computer zijn geïnstalleerd; 
c. zijn voor, tijdens en onmiddellijk na een selectietest verplicht de instructies van de 
           Proctoring Agency en en de eisen van de selectietest; 
d. zijn verantwoordelijk voor de benodigde apparatuur tijdens het tentamen zoals vermeld 
           in de door de opleiding aangegeven handleiding die voor de selectietest voor die  
           opleiding is vastgesteld en met de kandidaten is gedeeld.  
e. dienen zich te identificeren met behulp van een identiteitsbewijs zoals paspoort of identiteitskaart; 
f. dienen zich te kleden alsof zij zich in een openbare ruimte bevinden; 
g. mogen geen koptelefoon, oordopjes of andersoortige luisterapparatuur gebruiken.  
              Wegwerp oordopjes zijn alleen toegestaan, indien deze voor de start van een selectietest 
            aan de webcam worden getoond; 
h. mogen op geen enkele wijze met andere personen communiceren, behalve met de Proctoring 
             Agency via de chatfunctie. Kandidaten mogen geen tweede scherm, mobiele telefoon en/of  
             andere communicatie, storage en/of display devices gebruiken tijdens het afnemen van de  
            selectietest om welke reden dan ook, tenzij kenbaar gemaakte instructies voor de selectietest  
          dit specifiek toestaan. Deze instructies zijn vermeld bij de eisen van de selectietest;  
i. mogen niet met hun gezicht buiten beeld zijn van de webcam tijdens de selectietest om welke 
           reden dan ook, tenzij kenbaar gemaakte instructies voor de selectietest dit specifiek toestaan; 
j. kunnen worden toegelaten tot de online proctored selectietest gedurende de eerste 15 
           minuten na aanvang van de selectietest . Deze kandidaten krijgen geen extra tijd;  
k. mogen alleen die papieren, boeken,  enz. gebruiken of raadplegen die voor de selectietest 
          zijn toegestaan; 
l. mogen niet naar  toilet tijdens de afname van de selectietest . 
m. moeten ingeval er sprake is van onverwachte verstoringen die zouden kunnen worden 
           gezien als een onregelmatigheid, dit binnen 24 uur melden via selection@tue.nl 



 
  



Artikel 3 Slotoverwegingen 
 
Voor alle zaken die niet in deze instructies worden besproken, neemt de reviewer op met de 
proctoring coördinator. De reviewer noteert dit in het evaluatieformulier 


