MEMO

Van: Directiecomité

Voor: alle studenten

Onderwerp: aanpassing OER 2020-2021

Beslissing door het Directiecomité tot aanpassing van het OER 20-21
Datum: 17-12-2020

Door de invoering van proctoring voor 200 vakken/ 5000 online schriftelijke
examens in vier studiegebieden, is het nodig om het OER tussentijds aan te
passen, met name artikel 44,§4 (controle van de identiteit en
examendeelname) en artikel 96,§3 (geluids- of beeldopname).

Bovenvermelde artikels houden nog geen rekening met de proctoringwerkwijze voor online schriftelijke examens, zodat een tussentijdse
aanpassing van het OER zich opdringt.
Proctoring impliceert immers de opname van beelden (van de student,
eventueel zijn omgeving, het beeldscherm) en van geluid (microfoon), en dit
voor de duur van het schriftelijk examen dat online wordt afgelegd.
Deze aanpassing gebeurt in toepassing van p.8 van het OER dat bepaalt dat:
“Het Onderwijs- en Examenreglement wordt jaarlijks voor de start
van het nieuwe academiejaar goedgekeurd door de Academische
Raad. Het Directiecomité van Odisee is gemachtigd om in de loop
van het academiejaar te beslissen over alle noodzakelijke
afwijkingen op en/of wijzigingen van dit reglement ten gevolge van
(onvoorziene) opstoten van een pandemie en/of wijzigende
maatregelen door de overheid.”
De Academische Raad is ingelicht en de studenten worden op de hoogte
gebracht via het studentenportaal.
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De goedgekeurde toevoegingen zijn onderlijnd:
Artikel 44. Voorwaarden om aan examens deel te nemen
§4. Controle van de identiteit en examendeelname
De student moet op het examen zijn identiteit kunnen bewijzen aan de
hand van zijn studentenkaart (bij voorkeur), of zijn Belgische
identiteitskaart, of zijn Belgisch rijbewijs, of zijn internationaal
paspoort of een ander document met naam en foto waarmee de
student onomstotelijk zijn identiteit kan bewijzen.
Een student die erom verzoekt, ontvangt een bewijs van deelname aan
het examen.
De identiteitscontrole van de student bij het online schriftelijk examen
waarvoor proctoring gebruikt wordt, gebeurt na afloop van het
examen aan de hand van de opnames van het gelaat van de student
enerzijds en van de foto op de studentenkaart of identiteitskaart,…
anderzijds.
De controle op de deelname aan een examen gebeurt op basis van de
examenkaart. De student brengt zijn examenkaart mee naar elk
examen. Na het beëindigen van elk examen en na controle van de
identiteit, wordt de examenkaart getekend/gestempeld door de
examinator of toezichthouder. De student heeft recht op een
examenresultaat indien op de examenkaart bij dit examen de
authentieke handtekening of stempel van de examinator of
toezichthouder voorkomt.
Artikel 96 Specifieke rechten en plichten
§3. Geluids- of beeldopname
De studenten hebben geen recht op het maken van geluids- of
beeldopnamen van de onderwijsactiviteiten, tenzij hierover een
specifieke afspraak is gemaakt met de titularis van het
opleidingsonderdeel. Het toegelaten opnamemateriaal kan enkel
gebruikt worden voor didactische doeleinden voor de student zelf of
de studentengroep van het lopende academiejaar. Commercieel
gebruik is uitgesloten.
Een beeld- en/of geluidsopname van feedback- of
evaluatieactiviteiten, waaronder ook de mondelinge verdediging van
een bachelorproef/eindproef, is enkel toegelaten mits vooraf
verkregen schriftelijke toestemming van alle aanwezige en
belanghebbende partijen. Voor zover de beeld- en/of geluidsopnames
nodig zijn voor proctoring van online schriftelijke examens, is deze
toestemming niet vereist.
Niet toegelaten opnames kunnen niet worden aangewend als
bewijsmateriaal in een administratieve of gerechtelijke procedure en
dienen op eerste verzoek te worden vernietigd.
Een student die het materiaal gebruikt zonder rekening te houden met
deze afspraken wordt onderworpen aan de sancties van het
tuchtreglement.
De studenten kunnen zich niet verzetten tegen het maken van
opnamen van onderwijsactiviteiten die de docent gebruikt voor
simultane uitzending en/of plaatsing op leerplatformen, op affiches, in
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infobrochures en folders. De student kan wel vragen niet persoonlijk in
beeld te worden gebracht.

