
Proctorio Chrome extensie toevoegen vóór een xToledo examen

Proctorio Chrome 
extensie toevoegen

Vooraleer je als docent of student van start kunt gaan met Proctorio binnen de xToledo 
omgeving moet je de Proctorio Chrome extensie gaan installeren. Binnen deze QS 

worden twee manieren aangereikt om dit te doen.

Indien je de mogelijkheid hebt om de Proctorio Chrome 
extensie toe te voegen voor het examen, 
dan doe je dit als volgt:
1. Ga naar Google Chrome en geef volgend webadres in: 
 https://getproctorio.com/. 
 Je krijgt volgend scherm te zien.
 
2. Klik op Install Proctorio Chrome Extension. 
 Dit zal je brengen naar onderstaand venster.

 Klik op Add to Chrome en nadien op extensie toevoegen.

3. Ga terug naar het vorige venster. 
 Daar zal je zien dat de extensie 
 werd toegevoegd. (Melding ‘Done’)
 

Downloaden installatiebestand

2 Proctorio Chrome extensie toevoegen tijdens een xToledo examen
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Indien je niet de mogelijkheid hebt gehad om voorafgaand aan het examen de extensie te installeren, dan 
kan je dit nog vóór de start van het examen. Volg hiervoor de volgende stappen.
1. Ga naar het examenvak op xToledo en klik op het examen dat je moet uitvoeren.

2. Je krijgt een rood venster te zien. Dit venster is aanwezig omdat je de 
 Proctorio Chrome extensie nog niet hebt geïnstalleerd. 
 Om dit te doen, klik je op het rode venster.
 
3. Die koppeling brengt je naar volgende pagina.
 

4. Klik op Install Proctorio Chrome Extension. 
 Dit zal je brengen naar volgend venster.
 Klik op Add to Chrome en nadien op extensie toevoegen.

5. Ga terug naar het vorige venster. Daar zal je zien
 dat de extensie werd toegevoegd. 
 (Melding ‘done’)
6. Als je nu teruggaat naar je examen zal je zien 
 dat het rode kader verdwenen is en kan je 
 starten met je examen.

Downloaden installatiebestand

3 Proctorio support

Ondervind je technische problemen die betrekking hebben op Proctorio tijdens het examen, dan kan je met 
je vraag terecht bij de support van Proctorio. Dit kan op twee manieren, afhankelijk van het moment waarop 
je het probleem ondervindt.

1. Bij de opstart van het examen
 Wanneer je vanuit xToledo een examen met Proctorio start, dan doorloop je eerst een technische controle  
 van je computer (webcam, audio, ID-kaart, schermdeling, …). Ondervind je dan een technisch probleem  
 met Proctorio, dan kan je de 
 support bereiken via de 
 Proctorio Chrome extensie zelf. 
 Je klikt hiervoor op het symbool 
 van alle Chrome extensies in je
  browser         en vervolgens op 
 Proctorio, waarna je de Live 
 Chat kan starten.

2. Tijdens het examen zelf
 Ondervind je een probleem met Proctorio wanneer het examen zelf loopt, dan gebruik je 
 de chat die  geïntegreerd is de actieve Proctorio sessie. Je klikt hiervoor op het 
 ‘chat’-symbool dat je vindt bij de ‘quiz tools’ van Proctorio.

 
Opmerkingen:
De support van Proctorio verloopt standaard in het Engels dus er wordt aangeraden om je vraag dan ook in 
het Engels te stellen. Indien je toch Nederlands gebruikt, dan zal je vraag automatisch vertaald worden naar 
het Engels voor buitengaande berichten en omgekeerd van het Engels naar het Nederlands voor binnenko-
mende antwoorden. Aangezien dit automatisch gebeurt, kunnen hierdoor af en toe vreemde zinsconstructies 
opduiken. Hier moet je dan ook mee rekening houden.

Als blijkt dat de vraag niet gerelateerd is aan Proctorio maar aan de leeromgeving Toledo waarin je het 
examen aflegt, dan zal jou dit ook gemeld wordt in de chat door de support van Proctorio. Voor problemen 
die betrekking hebben op Toledo moet je de interne afspraken volgen die met de docent of binnen je 
opleiding werden gemaakt. 


