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1 Algemeen
Square is het platform dat je gebruikt om je in te schrijven voor examens en opdrachten in te dienen. In
deze handleiding maken we je wegwijs hoe je kan inschrijven voor examens, opdrachten kan
aanleveren, feedback raadplegen, …
Het is belangrijk om steeds Google Chrome als browser te gebruiken, dit is de enige volledig
ondersteunde webbrowser voor square.
Je vindt square terug op het startpunt voor studenten (www.vives.be > Tools > Startpunt >
Afstandsonderwijs). Je kan ook rechtstreeks surfen naar http://square.vives.be.
Examens die niet plaatsvinden in het examencentrum, worden gehouden in het eigen studiegebied. Drie
dagen voor elk examen zal je een herinneringsmail ontvangen. Daarin staat duidelijk vermeld waar en
wanneer je examen plaatsvindt. Je leest ook of je bepaalde benodigdheden (leerplan, cursus,
rekenmachine …) mag gebruiken tijdens het examen. Lees deze mail aandachtig zodat je goed
voorbereid naar je examen komt.
Je schrijft je ten laatste 5 kalenderdagen voor de examendatum in. De inschrijving gebeurt via square
(zie rubriek 2 Handleiding square). Je kan je ook zelf weer uitschrijven voor een examen, met name tot 5
kalenderdagen voor de examendatum. Wens je een bepaald examen zeker op een bepaalde datum af te
leggen, schrijf je dan tijdig in want de plaatsen zijn beperkt.
In- en uitschrijven voor een examen op:
•
•
•
•
•
•

maandag kan tot ten laatste de woensdagavond vooraf om 23.59 u.
dinsdag kan tot ten laatste de donderdagavond vooraf om 23.59 u.
woensdag kan tot ten laatste de vrijdagavond vooraf om 23.59 u.
donderdag kan tot ten laatste de zaterdagavond vooraf om 23.59 u.
vrijdag kan tot ten laatste de zondagavond vooraf om 23.59 u.
zaterdag kan tot ten laatste de maandagavond vooraf om 23.59 u.

Voor examens op afstand (zie rubriek 3 Handleiding examen op afstand) geldt een ruimere deadline om
je in te schrijven; je schrijft je ten laatste 10 kalenderdagen voor de examendatum in.
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2 Handleiding square
2.1 Inloggen
Om je aan te melden op square surf je naar http://square.vives.be. Je komt op dit scherm terecht:

Klik op ‘Aanmelden als student of docent’ en log in met je studentengegevens.
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Is het de eerste keer dat je inlogt, wordt je gevraagd om je gegevens aan te vullen. Je krijgt onderstaand
scherm te zien, waar je je gegevens kan aanvullen. Klik daarna op ‘Opslaan’.
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2.2 Inschrijven voor examens
Na het inloggen kom je terecht op dit scherm:

Klik op ‘Mijn programma’ om je programma te bekijken en inschrijvingen voor examens te doen,
opdrachten op te laden en feedback te bekijken. Je krijgt een overzicht te zien van alle OPO’s en OLA’s
waarvoor je bent ingeschreven.
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Het inschrijven voor examens verloopt steeds op ongeveer dezelfde manier. Toch zijn er een aantal
specificiteiten bij de inschrijving, afhankelijk van het type examen waarvoor je wil inschrijven. Hieronder
krijg je de uitleg voor schriftelijke, mondelinge en digitale examens.

2.2.1 Schriftelijk examen
Om in te schrijven voor een examen, klik je op het rode symbool naast het bewuste examen. Eerst maak
je de keuze of je het examen in het examencentrum, op afstand of niet in het examencentrum wenst af
te leggen, op voorwaarde dat het examen via deze verschillende pistes wordt aangeboden. Om te
achterhalen wanneer een bepaald examen waar kan afgelegd worden, klik je op het roostersymbooltje.

Je krijgt in onderstaand scherm nog nuttige info te zien met betrekking tot je examen, zoals Vereisten,
opmerkingen en benodigdheden. Nadat je je keuze gemaakt hebt, klik je onderaan op de knop ‘Schrijf je
in’.

Het is van groot belang dat je het juiste tabblad selecteert (‘In examencentrum’, ‘Op afstand’ of ‘Niet in
examencentrum’) vooraleer je je inschrijving afrondt. Het is mogelijk dat je niet alle tabbladen te zien
krijgt, dit heeft onder andere te maken met het feit dat niet alle opleidingen alle examens op afstand
aanbieden. Met ‘Niet in examencentrum’ wordt bedoeld dat het examen in het studiegebied doorgaat.
Via de herinneringsmail (deze wordt je toegestuurd 3 dagen voor het examen – zie verder) wordt
doorgegeven waar je je examen zal afleggen.
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Nadat je op ‘Schrijf je in’ hebt geklikt, krijg je in onderstaand scherm de mogelijke examenmomenten
voor het examen te zien. Je klikt op de datum en het uur waarop je het examen wenst af te leggen.

Je inschrijving is geregistreerd. De datum en het tijdstip waarop je het examen zal afleggen, verschijnen
naast het examen in je programma. Daarnaast ontvang je een bevestigingsmail van je inschrijving. Aan
de hand van deze twee vermeldingen, weet je zeker dat je inschrijving correct werd geregistreerd. Naast
het eerste symbool (dat nu oranje is geworden) komt een tweede symbool (sterretje) tevoorschijn. Dit
betekent dat je ingeschreven bent voor dit examen. Via het oranje symbool kun je je inschrijving nog
aanpassen, indien dit binnen de geldende regels kan (zie hiervoor Rubriek 2.3 Uitschrijven voor
examens).
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2.2.2 Mondeling examen
Het inschrijven voor een mondeling examen verloopt grotendeels op dezelfde manier als voor een
schriftelijk examen. In onderstaand scherm zijn ‘Vereisten / Opmerkingen’ en ‘Benodigdheden’
opgenomen. Naast de duur van het examen bevatten deze velden heel nuttige informatie. Deze velden
kunnen ook zichtbaar zijn bij schriftelijke of digitale examens.

In bovenstaand scherm wordt het mondeling examen enkel aangeboden ‘Niet in examencentrum’. Bij
bepaalde mondelinge examens zal ook de mogelijkheid om het examen op afstand af te leggen,
verschijnen. Dit is opnieuw afhankelijk van de opleiding en/of het vak. Na inschrijving zal de exacte
locatie van het examen doorgegeven worden, ten laatste in de herinneringsmail.
Nadat je op ‘Schrijf je in’ hebt geklikt, krijg je in onderstaand scherm de mogelijke examenmomenten
voor het examen te zien. Je klikt op de datum en het uur waarop je het examen wenst af te leggen.
Bij mondelinge examens zijn twee werkwijzen mogelijk. Ofwel kan je per ‘blok’ telkens het eerste vrije
moment nog boeken, om je mondeling examen in te plannen; ofwel heb je de mogelijkheid om te kiezen
uit het volledige blok op welk moment je het mondeling examen wenst af te leggen. Dit is afhankelijk
van je opleiding, examen en docent. Het is dus mogelijk dat het ene mondeling examen meer
keuzevrijheid biedt dan een ander mondeling examen.
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Je inschrijving is geregistreerd, nadat je op het gewenste blok hebt geklikt. De datum en het tijdstip
waarop je het examen zal afleggen, verschijnen naast het examen in je programma. Daarnaast ontvang
je een bevestigingsmail van je inschrijving. Aan de hand van deze twee meldingen, ben je zeker dat je
inschrijving correct werd geregistreerd.
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2.2.3 Digitaal examen
Het inschrijven voor een digitaal examen verloopt grotendeels op dezelfde manier als voor een
schriftelijk examen. Ook hier krijg je extra info omtrent je examen, zoals de duur van het examen. Deze
info wordt ook getoond bij schriftelijke of mondelinge examens. Bepaalde docenten laden hier ook een
lijst met evaluatiecriteria op, dit is echter niet standaard.

Net zoals bij de schriftelijke en de mondelinge examens, krijg je bij digitale examens ook meerdere
mogelijkheden, afhankelijk van het examen en de opleiding die je volgt. We herhalen nogmaals dat het
belangrijk is om de juiste keuze te maken tussen ‘In examencentrum’, ‘Niet in examencentrum’ en ‘Op
afstand’.
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Nadat je op ‘Schrijf je in’ hebt geklikt, krijg je in onderstaand scherm de mogelijke examenmomenten
voor het examen te zien. Je klikt op de datum en het uur waarop je het examen wenst af te leggen.

Bij een examen op afstand kan je meestal zelf kiezen op welk uur je het examen wenst af te leggen. Op
weekdagen kan je een examen op afstand afleggen tussen 9.00u en 18.00u. Op zaterdag kan dit tussen
09.30u en 12.30u.
Je inschrijving is geregistreerd. De datum en het tijdstip waarop je het examen zal afleggen, verschijnen
naast het examen in je programma. Je ontvangt ook een mail met de bevestiging. Op basis hiervan ben
je zeker dat je inschrijving correct werd geregistreerd.
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2.3 Uitschrijven voor examens
Tot 5 kalenderdagen voor een examen kan je je uitschrijven voor een examen. Om je uit te schrijven klik
je op het oranje symbool naast het bewuste examen. Voor examens op afstand kan je je uitschrijven tot
10 kalenderdagen voor het examen.

Klik op ‘Verwijder inschrijving’. Je merkt dat de gegevens van de inschrijving (datum en uur) naast
‘Schriftelijk examen’ verwijderd zijn.

12

2.4 Opdrachten indienen
Naast het inschrijven voor examens kan square ook gebruikt worden om opdrachten in te dienen. Of je
deze feature van square effectief zal gebruiken, is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Hieronder
wordt getoond hoe je een individuele of groepsopdracht kan indienen. Naast de opdrachten staat in je
programma telkens de deadline (datum en tijdstip) vermeld.

2.4.1 Individuele opdracht
Om een opdracht in te dienen klik je op het rode symbool naast de bewuste opdracht. Je krijgt volgend
scherm te zien:

Klik op ‘+ Voeg opdracht toe’. Je krijgt onderstaand scherm te zien.
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Klik op ‘Opdracht opladen’ en selecteer het gewenste bestand op je computer. Je kan meerdere
bestanden opladen door gebruik te maken van de knop ‘Voeg opdracht toe’. Selecteerde je per ongeluk
een verkeerde opdracht, kan je die verwijderen door te klikken op ‘Verwijder bestand’.
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Nadat je alle bestanden hebt opgeladen, kun je eventueel in het veld ‘Opmerkingen’ nog commentaar
bij je opdracht invullen. Klik hierna op de rode knop ‘Opdracht opladen’. Bestanden mogen niet groter
zijn dan 450 MB.

Je ontvangt een bevestigingsmail na het opladen van je opdracht. Aan de hand hiervan ben je zeker dat
je opdracht correct opgeladen is. Je kan de opdracht ook zien staan door te klikken op de oranje knop.
Het is aangeraden dat je ook effectief binnen het item zelf nog eens nakijkt of je bestanden ook effectief
succesvol zijn bewaard, om te vermijden dat je verkeerdelijk denkt iets te hebben ingediend indien dit
niet het geval is …
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2.4.2 Groepsopdracht
Bepaalde docenten geven groepsopdrachten. Deze kunnen eveneens ingediend worden via square. Het
indienen van een groepsopdracht verloopt op dezelfde manier als het indienen van individuele
opdrachten.

Bij groepsopdrachten volstaat het dat één van de groepsleden de opdracht indient. De ingediende
opdracht wordt automatisch opgenomen in de programma’s van de andere groepsleden. Om een groep
aan te maken, dien je je docent te contacteren.

NOOT: Het kan gebeuren dat je voor bepaalde opdrachten niets hoeft in te dienen op square. Indien dit
het geval is, zal je dit van je docent te horen krijgen
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2.5 Feedback
Nadat een docent je examen of opdracht heeft geëvalueerd, krijg je hiervan feedback. Je wordt via mail
op de hoogte gebracht dat er feedback werd gegeven door de docent. Je krijgt nooit een cijfer te zien,
wel een letter. De toegekende (letter)score kan je bekijken in je programma.

Het is mogelijk dat de docent – naast de eigenlijke score – ook een evaluatiefiche heeft opgesteld. Om
deze te bekijken klik je de opdracht of het examen open. Je kan nu klikken op ‘Jouw evaluatie’ om de
evaluatiefiche te downloaden.
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2.6 (Vervroegde) tweede examenkans
Na het afleggen van een examen of het indienen van een opdracht, ontvang je op square een score in de
vorm van een lettercode. Gesteld dat je alle onderdelen van een bepaald OPO hebt afgelegd én dat het
gaat om een herkansbaar OPO, kan het dat je de tweede examenkans vervroegd kan afleggen. M.a.w. je
hoeft dan niet te wachten tot in augustus om het examen (of de examens) van dat OPO opnieuw af te
leggen. Om dit te doen, moet je wel een aantal stappen doorlopen, die we hieronder oplijsten.
In de loop van de maand november verschijnen er in square 2 knoppen, naast de OPO-code.

Indien je alle onderdelen van het bewuste OPO hebt afgelegd en op basis van de lettercodes van de
onderdelen vermoed je dat je niet geslaagd zal zijn voor dit OPO, kan je – door te klikken op de eerste
van die twee knoppen klikken – om aan bod te komen op de examencommissie van januari en dat de
examencommissie je dossier zal bespreken. Heb je geklikt op die eerste knop, zal je merken dat die knop
groen gekleurd wordt:

Door deze eerste knop aan te klikken, zal je dossier dus behandeld worden op de examencommissie.
Eind januari/begin februari wordt je rapport gepubliceerd op KULoket en zal je dus je effectieve
resultaat van dit (en andere) OPO(‘s) te zien krijgen. Blijkt dat je inderdaad niet geslaagd bent, kan je nu
– door te klikken op de tweede knop – te kennen geven dat je effectief gebruik wenst te maken van de
vervroegde tweede examenkans. Wanneer je wil klikken op deze tweede knop, zal je volgende
opmerking te zien krijgen:

Concreet betekent dit dus dat je – indien je aanduidt dat je voor dit OPO de vervroegde tweede
examenkans effectief wil opnemen – 100% zeker moet zijn: je verklaart je bij deze akkoord om de
tweede examenkans van dit OPO af te leggen tegen ten laatste half juni. De tweede examenkans in
augustus zal je dus niet kunnen benutten voor dit OPO. Hou hier zeker rekening mee: eens je in square
hebt aangduid de vervroegde tweede examenkans op te nemen, kan dit niet meer gewijzigd worden en
moet je die dus hebben afgerond tegen half juni.
Zodra je de tweede knop hebt aangeklikt, zal de tweede examenkans verschijnen onder het OPO in
square en kan je het gewenste examenmoment vastleggen.
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2.7 Bijzondere richtlijnen
Telkens je een actie hebt ondernomen in square, krijg je hier een mail (op je VIVES-mailaccount) en een
notificatie van. Er worden notificaties gegenereerd wanneer je een opdracht hebt opgeladen en
wanneer je feedback hebt gekregen van een docent.

Je kan je inschrijven voor meerdere examens op één dag. Je kan zelfs inschrijven voor meerdere
schriftelijke of digitale examens in het examencentrum op eenzelfde examenmoment, op voorwaarde
dat de totale duur van die examens, samen niet meer dan 3 uur bedraagt.
Heb je recht op specifieke examenfaciliteiten, dien je – nadat je bent ingeschreven voor een examen –
een mail te sturen naar examencentrum@vives.be, indien je van die specifieke examenfaciliteiten
gebruik wenst te maken voor dat examen.
In square zal je ook kunnen inschrijven voor de tweede examenkans.Je dient je hiervoor eerst via
KULoket in te schrijven voor de tweede examenkans voor die vakken die je opnieuw zal afleggen.
Daarna worden nieuwe ‘2de examenkans-items’ opengesteld in square, waar je – op dezelfde manier
zoals bij de eerste examenkans – zal kunnen inschrijven op concrete momenten. Meer informatie zal je
ontvangen vanuit je opleiding.

2.8 Wat te doen bij problemen
Ondervind je technische problemen bij het gebruik van square van om het even welke aard, meld dit
dan meteen via examencentrum@vives.be. Je vraag wordt zo snel mogelijk behandeld. We herhalen
nog eens dat je steeds Google Chrome gebruikt voor square.
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3 Handleiding examen op afstand
In verschillende opleidingen wordt een aantal examens op afstand aangeboden. De opleiding die je volgt
bepaalt of en welke examens je op deze manier kan afleggen. Je schrijft voor examens op afstand in via
square, via het tabblad ‘Op afstand’ (zie Rubriek 2 Handleiding square). Zowel schriftelijke als digitale als
mondelinge examens kunnen op afstand afgelegd worden (volgens onderstaande procedure),
afhankelijk van de opleiding die je volgt. Mondelinge examens die op afstand afgelegd worden maken
geen gebruik van onderstaande procedure; bij deze examens wordt gewoon met Skype gewerkt. Meer
info hierover krijg je van je docent.

3.1 Algemene informatie
Schriftelijke en digitale examens kunnen ook op afstand afgelegd worden. Voor deze manier van
examens afleggen hoef je dus je deur niet (meer) uit! Per examen dat je op deze manier aflegt, wordt 18
euro aangerekend. Dit wordt verrekend op de schoolfactuur.
Voor een examen op afstand maken we gebruik van ProctorExam en heb je een computer met
(ingebouwde) microfoon en webcam nodig, samen met een smartphone of tablet of ander device.
Zowel iOS- als Android-toestellen worden ondersteund, Windows Phone technologie wordt niet
ondersteund. Op je device zal je de gratis app ‘ProctorExam – Safe Online Exams’ moeten installeren.
Zorg ervoor dat je steeds de meest recente versie van de app hebt geïnstalleerd. Daarnaast dien je
Google Chrome te gebruiken als webbrowser. Je moet over een goede internetverbinding beschikken.
We raden je aan om je laptop of pc met een vaste kabel te verbinden met het internet – lukt dit niet is
een goede wifi-verbinding ook mogelijk; om je device (smartphone of tablet) met het internet te
verbinden heb je een goede wifi-verbinding nodig.
Nadat je je hebt ingeschreven voor een examen op afstand – ten laatste 10 dagen voor het effectieve
examen – ontvang je een mail met een link om je technische setting te testen. Je voert deze check uit op
de computer die je ook zal gebruiken om het examen af te leggen. Na het afronden van deze technische
test, ontvang je een tweede mail met de link naar je examen. Deze link wordt uiteraard pas actief op het
eigenlijke moment van het examen. Bij de start van het examen krijg je verdere instructies bij de
opstartprocedure. Hou er rekening mee dat alle mails verzonden worden naar je officiële
studentenmailadres (@student.vives.be).
Belangrijke richtlijnen:
• Het is niet toegestaan om tijdens het afleggen van een examen op afstand contact te hebben
met derden.
• De examenruimte mag niet verlaten worden en niemand krijgt toegang tot de examenruimte.
• Het is niet toegestaan om (een) bijkomend(e) scherm(en) op je laptop of pc aan te sluiten; je
mag dus maar één scherm gebruiken.
• Het is niet toegestaan om prints van je scherm te nemen te nemen of zaken op het klembord op
te slaan. Op het einde van het examen toon je telkens - voor het afsluiten van ProctorExam - je
bureaublad. Ook op je kladpapier is het niet toegestaan om vragen van je examen over te
nemen (zie onder).
• Je computer is bij voorkeur met een kabel met het internet verbonden. Indien dit niet mogelijk
is, is het belangrijk dat je een sterk draadloos netwerk kan gebruiken. Ook je smartphone of
ander device moet je via een draadloos netwerk verbinden met het internet. Je gebruikt
hiervoor dus wifi en geen 3G- of 4G-verbinding. Een goede verbinding is onontbeerlijk en je
eigen verantwoordelijkheid!
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•

•

Het gebruik van kladpapier is toegestaan, onder strikte voorwaarden:
o Enkel wit papier, voor en achter, waar uiteraard niets op gedrukt of geschreven staat.
o Enkel losse vellen mogen gebruikt worden, geen blocnotes of schriften of …
o Het kladpapier wordt gefilmd met de webcam bij aanvang van het examen.
o Telkens een blad kladpapier wordt gebruikt wordt dit uitdrukkelijk getoond aan de
camera.
o Elk kladblad dat je begint te gebruiken moet je manueel nummeren, zowel voor als
achter.
o Het is niet toegestaan om vragen uit het examen over te nemen op het kladpapier.
o Bij het afronden van het examen wordt elk kladblad aan de camera getoond, zowel
voor- als achterkant. Dit gebeurt rustig zodat alles geregistreerd kan worden.
Volg steeds de instructies die je krijgt bij het opstarten van het examen. Zo kan er gevraagd
worden om de spellingscontrole op je pc uit te schakelen. Voer je de instructies niet of niet
correct uit, kan je examen als ongeldig beschouwd worden.

3.2 Technical Requirement Test
Nadat je je hebt ingeschreven voor een examen op afstand (ten laatste 10 dagen vooraf), ontvang je
een een mail met een link om je technische faciliteiten te testen. Je voert deze check uit op de computer
die je ook zal gebruiken om het examen af te leggen, ten laatste 7 dagen voor de start van je examen!

Er zijn 3 stappen vermeld in de mail. Bij stap 1 en stap 2 dien je op de bijhorende link te klikken om de
stap uit te voeren. Onderaan de mail vind je ook de rechtstreekse url’s om deze stappen uit te voeren.
Gebruik altijd Google Chrome, niet alleen voor square maar dus ook zeker voor examens op afstand. We
starten met de eerste stap, nl. het installeren van de plugin voor Google Chrome van ProctorExam. Klik
op de link bij stap 1, je krijgt dit scherm te zien:
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Klik rechtsboven op de knop ‘Toev. aan Chrome’ en bevestig in volgend scherm:

Eens de extensie toegevoegd is, krijg je hier bevestiging van:

Hiermee is de eerste stap volledig uitgevoerd.
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Om stap 2 te starten, klik je op de bijhorende link ‘Complete the system check’. Je krijgt onderstaand
scherm te zien. Je krijgt de mogelijkheid om het platform (dat in het Engels wordt aangeboden) via
Google Translate te laten vertalen in de taal van jouw voorkeur, maar … dit raden we je heel sterk af!
Niet alleen is de vertaling naar het Nederlands niet optimaal, bepaalde features werken hierdoor ook
niet meer naar behoren. Klik dus gewoon op ‘Next step’.

Doorheen de volledige procedure zie je rechtsonder de rode knop ‘Tech support online ’ verschijnen.
De knop kan ook ‘Tech support offline ’ tonen, afhankelijk van het feit of er iemand van ProctorExam
online is. Heb je problemen, dan kan je steeds op deze knop klikken en je probleem omschrijven.
Vermeld steeds je naam, mailadres en eventueel je telefoonnummer en omschrijf het probleem zo
duidelijk mogelijk. Iemand van ProctorExam zal je dan contacteren om je technische problemen op te
lossen. Hou er rekening mee dat het oplossen van de gestelde problemen niet altijd meteen gebeurt,
net daarom doorloop je de technische test minimum 7 dagen voor het examen.
Deze zelfde knop zal ook tijdens het afleggen van je examen beschikbaar zijn. Zowel VIVES als
ProctorExam heeft tijdens je examen een actieve helpdesk, die je bij problemen kan helpen. Aarzel niet
om bij vragen en/of problemen, de helpdesk via deze knop te contacteren.
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Klik op ‘Start System Test’. Als eerste onderdeel van de test, zal ProctorExam nagaan of je microfoon
naar behoren werkt. Vooraleer dit kan gebeuren, dien je eventueel nog je toestemming te geven dat
ProctorExam je microfoon mag gebruiken. Dit moet je uiteraard toestaan.

De toepassing test meteen je microfoon en vraagt je om iets in te spreken.
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Zodra je iets hardop hebt gezegd, zal ProctorExam dit capteren en je hiervan een bevestiging geven.

Klik op ‘Next’. Nu zal ProctorExam je luidsprekers testen door muziek af te spelen. Indien je deze muziek
kan horen, bevestig je met ‘Yes’.

ProctorExam bevestigt dat je luidsprekers werken, waarna je door op ‘Next’ te klikken, naar de volgende
stap overgaat.
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In deze volgende stap wordt je internetsnelheid gecontroleerd. Probeer bij voorkeur je laptop of pc met
een kabel te verbinden met het internet. Kan dit niet, is een sterke Wifi-verbinding ook mogelijk. Een
degelijke internetverbinding is onontbeerlijk en je eigen verantwoordelijkheid.

ProctorExam test zowel de download- als de uploadsnelheid. Indien deze voldoende zijn kan je op ‘Next’
klikken om naar de volgende stap in de test te gaan, waar je webcam wordt getest. Ook hier zal je
eventueel je toestemming moeten geven aan ProctorExam, om je camera te gebruiken.
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Je staat web.proctorexam.com uiteraard toe om je camera te gebruiken. Indien je niet over een
ingebouwde webcam beschikt, kan je gerust ook een externe webcam installeren en gebruiken voor je
examens op afstand.
In de volgende stap wordt je webcam getest. Indien ProctorExam het beeld van deze camera ontvangt,
kan je terug op ‘Next’ klikken.

Klik op ‘Next’ om naar de volgende stap van de test over te gaan. Nu zal ProctorExam de verbinding met
de mobiele app op je smartphone of tablet testen. Het is van groot belang dat je ten allen tijde de meest
recente versie van de app hebt staan. De app is gratis te vinden in de App Store of op Google Play. Hou
er rekening mee dat Windows Phone niet ondersteund wordt: voor dit platform is er geen app van
ProctorExam ontwikkeld. Je kan met een Windows Phone dan ook geen examens op afstand afleggen.
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Eens de app geïnstalleerd is, kan je de QR-code die op het scherm verschijnt, inscannen met de app. Het
beeld van de camera op je smartphone wordt nu doorgestuurd naar ProctorExam. Je krijgt
onderstaande melding te zien.

ProctorExam geeft nog aan dat het beeld van de smartphone of tablet binnenkomt, maar dat het
scherm van je smartphone of tablet naar een zwart beeld zal overgaan. Dit is dus niets om je zorgen
over te maken. Ook tijdens je examen zal het scherm van je smartphone of tablet naar een zwart beeld
overgaan.
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Je krijgt nog de richtlijn mee dat je smartphone of tablet tijdens het examen met de stroomkabel dient
verbonden te zijn met een stopcontact! Hou dit zeker in gedachten. Klik op ‘Next’ om naar de volgende
stap van de technische test door te gaan. In deze stap zal de schermdeling gecontroleerd worden,
waardoor alles wat je op je pc doet, zal opgenomen worden. Je krijgt onderstaand scherm te zien.

Selecteer het scherm dat aangeduid staat en klik op ‘Delen’. Bevestig hierna op onderstaand scherm
met ‘Next’. Je hebt dan meteen de volledige test doorlopen.
Belangrijke opmerking hierbij is dat je voor het examen geen bijkomende schermen met je pc of laptop
mag verbinden. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de beelden van je mobiele camera (zie ook
Rubriek 3.3 Een examen op afstand afleggen).

29

Het is mogelijk dat je op je computer nog de toestemming moet geven aan Google Chrome om je
scherm op te nemen:

Dit kun je instellen bij ‘Systeemvoorkeuren’ of ‘Configuratiescherm’:

Kies voor de rubriek ‘Schermopname’ en klik het vinkje bij ‘Google Chrome’ aan. Op deze manier geef je
toestemming dat Google Chrome een schermopname maakt (en doorstuurt naar ProctorExam).
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Klik op ‘Next’ om de technische test af te ronden.

Als dit gelukt is, krijg je een bevestigingsmail, met ook de link die je zal gebruiken om het examen af te
leggen. Het spreekt voor zich dat de link naar het examen pas actief wordt op het moment waarvoor je
je via square hebt ingeschreven. We dringen er op aan om de starttijd van je inschrijving te respecteren
voor het afleggen van je examen!

31

3.3 Een examen op afstand afleggen
Indien je de Technical Requirement Test succesvol hebt kunnen afleggen – al dan niet met
ondersteuning door ProctorExam – ontvang je een mail met de link naar je examen. Deze link zal pas
toegang geven op het ingeschreven moment (dag en uur) van het examen dat je op afstand zal afleggen.

Hou je identiteitskaart bij de hand, samen met de eventuele benodigdheden die mag gebruiken tijdens
je examen. Vooraleer je klikt op de link die vermeld staat bij stap 2 zorg je ervoor dat alle andere
programma’s, tabs van internetbrowsers en apps gesloten zijn. Zorg er ook voor dat je laptop of pc en
smartphone of ander device opgeladen zijn én tijdens het examen op het stroomnet zijn ingeplugd en
bijgevolg niet op batterij moeten werken. Eens je de examenlink hebt aangeklikt, kom je op volgend
scherm terecht:

Het is van het allergrootste belang dat je je houdt aan het startuur dat je hebt vastgelegd via square.
Doe je dit niet, komt de werking van de helpdesk zwaar onder druk te staan, met alle gevolgen vandien.
Klik op ‘Next step’, dan krijg je deze melding te zien:

Zijn er technische problemen die ervoor zorgen dat je vertraging hebt bij het opstarten, contacteer je
onmiddellijk de helpdesk en meld je dit. De helpdesk zal je probleem helpen oplossen en je officiële
starttijd registreren. Indien je dit correct meldt, zal je de voorziene examenduur volledig kunnen
benutten. Klik op ‘Next step’, je krijgt onderstaand scherm te zien.
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Je krijgt meteen een aantal richtlijnen voorgeschoteld. Het is uiteraard noodzakelijk dat je een eventuele
sanitaire stop maakt, voor je het examen aanvangt. Je dient alleen te zijn in de examenruimte én het is
van groot belang dat je kamer voldoende verlicht is, in functie van de opnames. Bevestig met ‘Continue’
indien aan bovenstaande vereisten is voldaan. Je krijgt onderstaand scherm te zien:

Tegelijkertijd zal je bovenaan je browser dit schermpje te zien krijgen:

Klik in dit schermpje op ‘Toestaan’. Hierna klik je op ‘Next Step’. Je komt terecht op een volgend
schermpje, waar je eventueel kan opteren om de pagina’s van ProctorExam van het Engels naar een
andere taal te vertalen.
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Je kan in bovenstaand scherm aangeven dat je de pagina’s wil laten vertalen, maar … dit raden we je af.
De vertalingen gebeuren automatisch door Google Translate en zijn bijgevolg niet altijd accuraat … Je
wordt nu stap voor stap door de opstartprocedure begeleid.
Klik op ‘Next step’. Meteen krijg je de vraag om je scherm te delen. We herhalen hier nogmaals dat het
niet toegestaan is om meerdere schermen te gebruiken. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de
videobeelden die gemaakt worden met de ProctorExam-app op je smartphone of tablet.
Kies voor ‘Je volledige scherm’ en klik op ‘Delen’.

Hierna wordt de opname van je microfoon gestart. Van zodra je iets (hardop) zegt, zal ProctorExam dit
registreren en je naar de volgende stap doorsturen, waar je gevraagd wordt om alle andere vensters en
programma’s af te sluiten.

Verberg meteen ook het balkje van de schermdeling, via het knopje ‘Hide’. Klik daarna op ‘Next step’. Je
zal nu stap voor stap door de opstartprocedure begeleid worden. Zorg ervoor dat je elke richtlijn heel
zorgvuldig naleeft; indien je dit niet correct doet kan je examen als ongeldig worden beschouwd! Dit zijn
de uit te voeren stappen:
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Eerst zal je gevraagd worden om een foto van je identiteitskaart te nemen. Hou je kaart voor de camera
en klik op ‘Take picture’. Aan de linkerkant van het scherm krijg je een voorbeeldvideo te zien.

Nadat je deze foto hebt genomen, bevestig je aan de linkerkant door te klikken op ‘Submit Photo’. Is de
foto van je identiteitskaart niet (goed gelukt), kan je dit opnieuw doen door te klikken op ‘Retake
picture’.
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Nadat je op ‘Submit Photo’ hebt geklikt, krijg je hier een bevestiging van:

Na het fotograferen van je identiteitskaart, dien je een close-up-foto van jezelf te maken. Dit gebeurt op
dezelfde manier. Klik op ‘Take Picture’.
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Ook nu klik je op ‘Submit Photo’ om de genomen foto in te dienen. Is de foto niet duidelijk (genoeg), klik
je op ‘Retake Picture’ om de procedure opnieuw te doorlopen.

Nadat je op ‘Submit Photo’ hebt geklikt, krijg je van ProctorExam opnieuw een bevestiging.
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Klik op ‘OK’ om naar de volgende stap te gaan.
In deze stap voer je de setup op je mobile device (smartphone of tablet) uit. Eerst wordt gevraagd om je
toestel op vliegtuigmodus in te stellen.

Zodra je dit hebt uitgevoerd, klik je op ‘Continue’. Activeer nu de WiFi-verbinding op je device.
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Hierna start je de ProctorExam-app op je smartphone op en scan je de QR-code die je op je
computerscherm te zien krijgt.

Je krijgt een bevestiging dat de verbinding tussen je device en ProctorExam correct geregistreerd is. Het
scherm op je toestel zal sowieso naar een zwart beeld overgaan. Je hoeft je hier geen zorgen over te
maken, dit is normaal.
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Je krijgt meteen ook de melding dat vanaf dit moment, alle beeld- en geluidsmateriaal worden
opgenomen en bewaard. Dit betekent dat je microfoon geluidsopnames maakt, dat door middel van de
schermdeling alles wat op je scherm gebeurt wordt opgenomen en dat zowel de webcamera als de
mobiele camera op je device de beelden registreren en bewaren.

Nu krijg je aan de hand van een aantal voorbeeldvideo’s te zien welke stappen er nog dienen doorlopen
te worden. In eerste instantie zal je gevraagd worden om met je smartphone of tablet je computer en in
het bijzonder je toetsenbord in beeld te brengen. Hierna zal je de ruimere omgeving van je computer en
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je bureau in beeld moeten brengen. Alle materiaal dient van je bureau verwijderd te worden, behalve
dat materiaal dat je mag gebruiken bij het examen.

In de volgende stappen zal je gevraagd worden om het plafond in beeld te brengen. Ook de onderkant
van je tafel zal je moeten filmen. Doe dit rustig, zoals in de voorbeeldvideo wordt getoond.
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Daarna zal je met je smartphone of tablet een integraal beeld van je examenlokaal moeten maken. De
volledige ruimte moet in beeld gebracht worden, met aandacht voor alle hoeken van de kamer. Zorg er
steeds voor dat je de camera heel rustig beweegt, zoals je ook in de voorbeeldvideo kan zien.

Er wordt gevraagd om beide oren in close-up in beeld te brengen. Ook hier is het belangrijk om dit
voldoende rustig te filmen.
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Na alle stappen doorlopen te hebben, moet je de smartphone of tablet zo plaatsen dat er een integraal
beeld is van je examenruimte, van achter je bekeken. Ook hier wordt een voorbeeld getoond op het
scherm. Zorg ervoor dat je je smartphone of tablet van stroom voorziet!

Nu krijg je ook nog de richtlijnen mee om jezelf goed te positioneren voor je webcam.
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Dit was de laatste stap in de setup-procedure voor je aan je examen op afstand kan starten. Je krijgt nog
eens beide camerabeelden te zien, zodat je deze indien nodig nog kan corrigeren, vooraleer te starten
met je examen.

Neem zeker de tijd om beide camerabeelden nog eens te controleren, want indien de beelden niet naar
behoren worden gemaakt, kan je examen als ongeldig beschouwd worden. Klik hierna op ‘Start Exam’.
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Je krijgt meteen de volgende melding:

Het is uiteraard van groot belang dat je het tabblad van ProctorExam (in Google Chrome) steeds open
houdt! Sluit je dit tabblad te vroeg af, zal je examen als ongeldig worden beschouwd. Bevestig dit
scherm met ‘OK’; hierna kom je meteen op het instructiescherm terecht:

In het bovenste deel van het scherm ‘Exam instructions’ krijg je de instructies en richtlijnen bij je
examen: wat mag en wat mag niet, waar kan je je examen terugvinden en hoe moet je je examen
opslaan, … Deze instructies staan sowieso in het Nederlands. Neem deze instructies heel goed door!
In het tweede deel van bovenstaand scherm ‘Individual information’ krijg je – indien die nodig zijn om je
examen te openen of op te starten – logingegevens en wachtwoorden te zien.

Rechtsbovenaan de pagina kan je de duur van het examen zien en kan je ook nog beide camerabeelden
opvragen (ter controle). Wat de duur van je examen betreft: indien je door technische problemen later
hebt kunnen starten, meld je dit meteen (bij de start van je examen dus) aan de helpdesk (via de knop
rechts onderaan). Je zal dan toelating krijgen om de volledige duur van je examen te gebruiken.
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Op de instructiepagina krijg je naast een aantal algemene richtlijnen ook specifieke richtlijnen om je
examen op afstand af te leggen. Hier zijn twee mogelijkheden:
•
•

•

Je wordt doorverwezen naar www.vives.be/edumatic waar je zal inloggen met je r- of s-nummer
en bijhorend wachtwoord. Na het inlogscherm kan je starten met je examen.
Je wordt doorverwezen naar een virtuele Windows-omgeving via http://vdi.vives.be waar je
inlogt met een examenaccount en bijhorend wachtwoord. Deze gegevens vind je ook op het
instructiescherm terug, bij ‘Individual information’. Het kan nuttig zijn om vooraf eens in te
loggen met je persoonlijke gegevens op de desktop om vertrouwd te raken met de werkwijze
van dit soort examens.
Je bent zelf verantwoordelijk om je examen tussentijds voldoende op te slaan.

Hou rekening met de tijd die je hebt gekregen voor je examen. De timer kan je steeds raadplegen op de
pagina van ProctorExam die gedurende het volledige examen beschikbaar blijft. Zodra je je examen hebt
afgerond – hetzij in Edumatic, hetzij via http://vdi.vives.be – klik je bovenaan op ‘Finish Exam’. Er wordt
om een bevestiging gevraagd. Klik pas op ‘Submit’ om te bevestigen, nadat je alle andere tabbladen
hebt afgesloten.

Hierna krijg je een bevestiging dat je examen werd afgesloten.
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3.4 Wat te doen bij problemen?
Zelfs al heb je de Technical Requirement Test goed doorlopen, kan er zich uiteraard toch nog een
technisch probleem voordoen … Meestal is het zo dat een technisch probleem zich manifesteert
vooraleer je effectief aan je examen bent begonnen, maar computers en andere devices durven je al
eens in de steek te laten op cruciale momenten … We willen en kunnen je echt geruststellen, dit is echt
eerder uitzondering dan regel. Panikeer vooral niet, je beschikt over een hulplijn! Je vindt op de
startpagina van je examen, op de site van ProctorExam dus, een rode knop terug (met de vermelding
Technical Support). Dit is een chatfunctie, waar je je probleem kan omschrijven. Probeer zo duidelijk
mogelijk uit te leggen wat het probleem precies is. Binnen de 5 minuten wordt je probleem behandeld
door ProctorExam en/of een medewerker van VIVES. Vermeld in de chat duidelijk je naam en het
examen dat je aflegt.

Zit je na het doornemen van deze handleiding nog met vragen of problemen? Stuur je vraag door via
examencentrum@vives.be. Je vraag wordt zo snel mogelijk behandeld.

We eindigen deze handleiding met 2 belangrijke opmerkingen omtrent de examens op afstand:
•

•

Zorg ervoor dat je je examen start op het moment waarvoor je bent ingeschreven. Examens
die te laat starten zullen niet standaard meer kunnen verlengd worden.
Indien het examen op afstand omwille van technische problemen niet kan doorgaan, zal VIVES
een ander examenmoment voorzien binnen de betreffende examenperiode. Indien omwille
van technische redenen het examen niet op afstand kan afgelegd worden, zal VIVES een
examenmoment voorzien op de campus in Kortrijk.
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