Bachelor Biomedische wetenschappen
Beste BMW-student,
Binnenkort neem je deel aan een online toets van Biomedische wetenschappen. Deze toets vindt
plaats onder bijzondere omstandigheden waarin we, nog meer dan anders, vertrouwen op jullie
professionaliteit en integriteit.
Lees dit formulier aandachtig door. Voorafgaand aan de toets moet je in TestVision/Remindo
aangeven dat je akkoord gaat met de voorwaarden. Je kunt alleen deelnemen aan de online toets
wanneer je akkoord gaat met alle voorwaarden. Wanneer je dit niet doet, wordt je toets niet
nagekeken.
Als je niet met de voorwaarden instemt dan kun je, als je dat wilt, een toelichting naar de
examencommissie e-mailen via examencommissieBMW@umcutrecht.nl.
Voorwaarden
 Ik maak deze toets onder mijn eigen naam (oftewel ik ben ingelogd met mijn eigen account).
 Ik maak deze toets zelf, zonder contact met of hulp van anderen.
 Ik zal vragen en antwoorden niet kopiëren of op een andere manier vastleggen of
verspreiden.
 Ik gebruik alleen toegestane hulpmiddelen en bronnen. Voor deze toets zijn dat:
o …
o …
o …
 Ik weet dat:
o Het schenden van bovengenoemde afspraken wordt aangemerkt als fraude (zie OER
art. 5.14).
o Antwoorden gecontroleerd kunnen worden op plagiaat.
o De uitslagen van deze toets onder voorbehoud zijn. De examinator kan mij in een
later stadium nog uitnodigen voor een aanvullende mondelinge toetsing,
bijvoorbeeld via Skype, Teams of Zoom.
 Ik geef toestemming voor het maken en bekijken van video-opnamen en
schermafbeeldingen. De medewerker van het bedrijf ProctorExam, de surveillant van het
Onderwijscentrum UMC Utrecht en twee medewerkers van het opleidingsteam van
Biomedische wetenschappen krijgen deze data om te beoordelen of ik de toetsen volgens de
regels heb afgelegd. Bij een vermoeden van fraude zal, in overleg met de examinator van de
cursus, de examencommissie deze data ook ontvangen. Nadat de cursus en bijbehorende
toetsing volledig is afgerond worden alle beelden verwijderd.
Aanvullende voorwaarden
 De opleiding houdt het ‘protocol online proctoring’ van de Universiteit Utrecht aan. Bij
vermoeden van fraude gelden de regels van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
 Online deelname is uitsluitend mogelijk op het aangegeven tijdstip.
Online proctoring
Voor de online deelname aan een toets wordt gebruik gemaakt van ‘online proctoring’ van het
bedrijf ProctorExam. Je hiervoor in ieder geval een laptop met webcam en microfoon en een
smartphone met camera nodig. Ga naar https://proctorexam.com/test-taker-support/ voor
informatie over ‘online proctoring’ of kijk dit filmpje.

