Handreiking voor de surveillanten

10 vuistregels voor surveillance bij de Toelatingstoets
1. Jassen, tassen en elektronische apparatuur1 buiten, of vóór in het lokaal. Extra
controle op ‘smartwatches’. Indien deze aangetroffen worden dan af laten doen en
samen met elektronische apparatuur en andere zaken buiten of voor in het lokaal
afleggen.
2. Controleer het identiteitsbewijs2 (naam, geboortedatum kandidaat) en de
deelnamelijst, laat de kandidaat plaatsnemen achter het computerscherm en
verstrek pas daarna de inlogcode aan de kandidaat. NB: Gebruik van kladpapier is
toegestaan maar moet na afloop van de toets worden ingenomen. Andere
hulpmiddelen zijn niet toegestaan. Het briefje met inloggegevens voor de student
kan als kladpapier d
3. Kandidaten moeten minimaal 30 minuten blijven zitten alvorens ze weg mogen.
Laatkomers mogen tot 30 minuten na aanvang van de toets nog naar binnen.
4. Kandidaten met een dyslexieverklaring hebben recht hebben op verlenging van de
toetstijd. Zij krijgen automatisch een dyslexietoets. De kandidaat moet een originele
verklaring laten zien en een kopie inleveren bij de surveillant. De surveillant
verzamelt deze en bewaart deze bij de deelnamelijst.
5. Geen spullen op het bureau.
6. Kandidaten krijgen geen antwoord op inhoudelijke vragen.
7. Kandidaten mogen het lokaal niet verlaten, ook niet om naar de WC te gaan.
Kandidaten worden dringend verzocht vooraf het toilet te bezoeken. In geval van
dringend toiletbezoek moet een surveillant meelopen en controleren of er geen
fraude gepleegd wordt.
8. Roep, indien nodig, per telefoon hulp in en laat de kandidaten nooit alleen.
9. Zorg ervoor dat de kandidaat niets mee kan nemen waarop informatie over de
vragen staat.
10. Een kandidaat die klaar is met de toets meldt dat aan de surveillant. De surveillant
ziet er op toe dat de toets correct wordt afgesloten. Daarna mag de kandidaat het
lokaal verlaten.

1

Dragen, bij zich houden van horloges, telefoons, laptops en/of andere apparatuur waar informatie overdracht
mee mogelijk is, is verboden.
2
Dit behoeft niet persé hetzelfde id-bewijs te zijn als dat waarmee de toets is geboekt. Van belang hierbij is
dat het een geldig id-bewijs is dat vertrouwen geeft over de identiteit van de kandidaat.
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