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XTOLEDO VOOR STUDENTEN 
WAT IS XTOLEDO? 

xToledo is een onderdeel van de Toledoleeromgeving. Het is een beveiligde webomgeving waarin je 

student toetsen opdrachten kan afleggen bij wijze van examen.  

ALGEMENE AFSPRAKEN BIJ DE START VAN HET EXAMEN OP XTOLEDO 

Bij het inloggen op xToledo zal je onderstaande instructies lezen. Je kan niet verder zonder dat je deze goedkeurt. 

▪ Je wordt verwacht de instructies die je van je docent krijgt via Toledo goed te lezen en op te volgen. 

▪ Voor het digitale examen op afstand gebruik je een PC die je thuis ter beschikking hebt. Er wordt van je verwacht 

dat je dat toestel ruim op tijd in orde brengt en alle software installeert die nodig is voor het examen. Indien je 

problemen ondervindt wordt van jou verwacht dat je hulp zoekt en eventueel een alternatief organiseert. Alle 

informatie over wat nodig is en wat je kan doen bij problemen kan je vinden via Toledo op deze webpagina. 

▪ Er wordt van je verwacht dat je het examen autonoom afwerkt, met alleen de tools, naslagwerk en hulpmiddelen 

die de docent toelaat te gebruiken. 

▪ Pogingen tot fraude of plagiaat worden gezien als pogingen om te profiteren van deze uitzonderlijke situatie en 

zullen worden gesanctioneerd. 

▪ Indien je examen bestaat uit een schriftelijk deel gevolgd door een mondelinge toelichting maakt de mondelinge 

toelichting integraal deel uit van je examen. Je examen wordt pas als afgelegd beschouwd na het voltooien van de 

mondelinge toelichting. 

▪ Indien je toch technische problemen ondervindt tijdens je examen neem je onmiddellijk contact op met je docent 

via het e-mail adres of telefoonnummer dat is doorgegeven. Voor alle andere problemen of bij aanhoudende 

problemen neem je contact op met je ombudsdienst. 

  

https://toledo.kuleuven.be/off-campus/off-campus-examen#section-1


EEN EXAMENVAK OPENEN 

Na de instructies van de docent, open je het betreffende examenvak. Je leest de disclaimer en duidt aan dat je de 

regels hebt gelezen en begrepen. 

 

HET EXAMENVAK 

Bij het openen van een examenvak krijg je eerst wat studenteninfo bij ‘Read me first’.  

 

Je leest de info en gaat naar de knop ‘Examen’ om te starten. 



HET EXAMEN AFLEGGEN 

Bij ‘Examen’ zal je een het examen vinden dat de docent voor je heeft klaar gezet. Dit kan bestaan uit een toets, 

opdracht, … De werking en verloop van deze toets en/of opdracht zijn hetzelfde als een gewone Toledo-toets of 

opdracht. 

KLAAR MET HET EXAMEN? 

Indien je klaar bent met het examen, klik je op ‘Verlaat examen’. 

 

Lees goed alle opties, klik aan wat voor jou van toepassing is en kies ‘ga verder’. 

Het examen is enkel correct afgesloten indien je het onderste bolletje kiest en klikt op ‘Ga verder’. 

HOE GA IK MET XTOLEDO AAN DE SLAG OP HET EXAMEN?  

Je ontvangt van je vakdocent tijdig de nodige info. Je kan op voorhand niet testen, alles zal duidelijk zijn op het 

examen. 
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