Addendum digitaal toetsen op afstand
Op het Dr. Nassau College wordt ook digitaal getoetst op afstand. Toetsing is cruciaal bij de borging
van de onderwijskwaliteit, daarom geldt ook voor digitale toetsen op afstand dat ze betrouwbaar
(een vergelijkbaar resultaat bij verschillende momenten van afname) en valide (is datgene gemeten
wat gemeten moest worden) moeten zijn. Bij het digitaal toetsen op afstand is wederzijds
vertrouwen van groot belang omdat er minder toezicht is op de leerling: leerlingen kunnen zonder
dat de docent dit merkt gebruik maken van externe hulpmiddelen bij het maken van de toets,
bijvoorbeeld door overleg te plegen of een boek/internet in te zien. Ook kan de omgeving waarin de
leerling de toets maakt van invloed zijn op het resultaat. Om deze redenen hanteert de school een
aantal uitgangspunten met betrekking tot digitale toetsen die op afstand worden afgenomen.
Informatievoorziening door de school voorafgaand aan de toets:
•
•
•
•
•

Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht en waarop zij worden beoordeeld.
Leerlingen zijn bekend met de toetsvorm en de manier van afnemen en hebben hiermee
geoefend.
Indien wordt gecontroleerd op plagiaat worden leerlingen hierover vooraf geïnformeerd.
De school informeert ouders/verzorgers en/of leerlingen over het moment waarop een toets
digitaal op afstand wordt afgenomen en welke faciliteiten daarvoor nodig zijn.
De docenten maken voorafgaand aan de toets afspraken met de leerlingen over hoe er
gecommuniceerd wordt tijdens de toets.

Uitgangspunten voor ouders en leerlingen:
•
•

•
•

De school vraagt ouders om het digitaal toetsen op afstand met hun kind te bespreken zodat
leerlingen deze manier van toetsen voldoende serieus nemen.
Leerlingen beschikken over de juiste hulpmiddelen (een goed werkend device, een goede
internetverbinding, een werkende camera en microfoon, een volle accu of het device is
aangesloten op het lichtnet) om de toets digitaal op afstand te maken.
Leerlingen hebben de mogelijkheid om de toets te maken in een ruimte waarin zij niet
gestoord worden.
Leerlingen die niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen worden in staat gesteld om de
toets op school te maken.

Voorbereiding door de docent/vakgroep:
•
•

Alle leerlingen krijgen een vergelijkbare toets.
De toets is betrouwbaar en valide.

Gang van zaken voorafgaand en tijdens de toets:
•
•
•

De identiteit van de leerling wordt voorafgaand aan de toets vastgesteld.
Leerlingen maken de toets zelf en gebruiken geen hulpmiddelen of enkel hulpmiddelen die
zijn toegestaan.
Als de docent constateert dat een leerling zich niet aan de afspraken heeft gehouden bij het
maken van de toets is er sprake van fraude waarvoor sancties opgelegd kunnen worden, zie
hiervoor de bepalingen in het toetsreglement of in het examenreglement.

