
Datum: 2 juni 2022 

Betreft: Addendum OER online toetsing 

 

Beste lezer, 

Per vandaag treedt er een addendum op de OER in werking. 

Het betreft een aantal regelingen rondom online toetsen die op de opleiding worden afgenomen. 
Om studenten de gelegenheid te geven de beschikbare toetstijd volledig te benutten, dienen 
studenten een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Een student mag de toetsgelegenheid op 
gezette tijden verlaten. De wijzigingen zijn alleen van toepassing voor online toetsen die op de 
opleiding worden afgenomen. 

Artikel 3.15, leden 5 en 6 zijn aangepast zoals hieronder weergegeven. 

Wijziging 

Was Per 2 juni 2022 
Lid 5: De student dient op het bekend 
gemaakte tijdstip van aanvang van de toets 
bij de ingang van 
de toetsruimte aanwezig te zijn. Studenten 
die na het tijdstip van aanvang arriveren 
kunnen tot 
uiterlijk 10 minuten na aanvang van de toets 
nog worden toegelaten. Daarna is toelating 
tot de toets 
niet meer mogelijk, ongeacht de oorzaak van 
het te laat komen. 

Lid 5a: De student dient op het 
bekendgemaakte tijdstip van aanvang van 
de toets bij de ingang van de toetsruimte 
aanwezig te zijn. Studenten die na het 
tijdstip van aanvang arriveren kunnen tot 
uiterlijk 10 minuten na aanvang van de 
toets nog worden toegelaten. Daarna is 
toelating tot de toets niet meer mogelijk, 
ongeacht de oorzaak van het te laat 
komen. 
 
Lid 5b: In het geval van een online toets die 
op de opleiding wordt afgenomen, kan de 
student, in afwijking met lid 5a, de 
toetsruimte tot uiterlijk 15 minuten 
voorafgaand aan de toets betreden. 
Daarna is toelating tot de toets niet meer 
mogelijk, ongeacht de oorzaak van het te 
laat komen. 
 

Lid 6: Het eerste moment dat studenten de 
toetsgelegenheid kunnen verlaten is 30 
minuten na de 
vastgestelde aanvangstijd. Het is niet 
toegestaan de zaal te verlaten in de 30 
minuten voorafgaand 
aan het vastgestelde eindtijdstip van de 
toetsgelegenheid. 

Lid 6a: Het eerste moment dat studenten 
de toetsgelegenheid kunnen verlaten is 30 
minuten na de vastgestelde aanvangstijd. 
Het is niet toegestaan de zaal te verlaten in 
de 30 minuten voorafgaand aan het 
vastgestelde eindtijdstip van de 
toetsgelegenheid. 
 
Lid 6b: In het geval van een online toets die 
op de opleiding wordt afgenomen, is het 
eerste moment dat studenten de 
toetsgelegenheid kunnen verlaten 30 
minuten na de vastgestelde aanvangstijd. 



Daarna is er, in afwijking van lid 6a, alleen 
elk kwartier de gelegenheid om de 
toetsruimte te verlaten. Het is niet 
toegestaan de zaal te verlaten in de 30 
minuten voorafgaand aan het vastgestelde 
eindtijdstip van de toetsgelegenheid. 
 

 

Ik hoop ieder op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, namens het MT, 

Monique den Arend 


