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Richtlijnen voor het beschermen van de inhoud van examens

Mede mogelijk gemaakt door Caveon 
Caveon gelooft fundamenteel in kwaliteitstesten en betrouwbare testresultaten. 
Ze bieden het nieuwste op het gebied van testbeveiliging. Hun diensten zijn 
gericht op het opsporen, corrigeren en het voorkomen van testfraude.

1. Beveiligingsplan

De uitvoerende organisatie beschikt over een beveiligingsplan dat tot doel heeft de kans te 
minimaliseren dat de inhoud van het examen bekend raakt bij niet-geautoriseerde personen en 
partijen. 

Het beveiligingsplan omvat tenminste informatie over:
• de doelen van het plan;
• de beleidsregels;
• de procedures;
• definities van functies met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken;
• het actieplan bij beveiligingsincidenten.

1.1 Het beveiligingsplan is volledig en beschikbaar voor alle belanghebbenden.
1.2 Het beveiligingsplan is vastgesteld door het management.
1.3 Het beveiligingsplan wordt volgens een vastgesteld tijdsschema onderhouden

2. Functies en verantwoordelijkheden

De functies van alle personen en actoren die betrokken zijn bij de beveiliging van de inhoud van het 
examen zijn welomschreven. De functiebeschrijvingen zijn door de uitvoerende organisatie 
vastgesteld, inclusief verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken en zijn aan alle functionarissen 
gecommuniceerd. Daarmee voorkomt de organisatie zwakke punten in de algehele beveiliging.

2.1 De functiebeschrijvingen zijn vastgesteld, inclusief concrete verantwoordelijkheden, 
 bevoegdheden en taken.
2.2 De organisatie stelt iedere betrokken functionaris in staat zich te scholen in de relevante 
 vaardigheden en deze voldoende te onderhouden. Iedere functionaris is daardoor in staat zijn  
 functie goed uit te voeren en kent de bijbehorende verantwoordelijkheden.
2.3 Iedere functionaris beschikt over een beveiligingshandleiding die ten minste een beschrijving 
 bevat van de procedure(s) waarvoor de functionaris verantwoordelijk is.
2.4 Er zijn vervangers aangewezen voor cruciale functies.

http://www.caveon.com
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3. Financiële middelen

Er is voldoende budget om het beveiligingsplan uit te kunnen voeren en voldoende budget om 
beveiligingsincidenten op te lossen. 

3.1 De beveiligingskosten zijn in het budget voor onderhoud en ontwikkeling van het examen opgenomen.
3.2 Ingediende budgetaanvragen zijn goed onderbouwd.
 3.2.1 Budgetaanvragen zijn in overeenstemming met het beveiligingsplan
3.3  Er is voldoende budget gereserveerd voor beveiligingsdoeleinden.
 3.3.1 Het gereserveerde budget omvat uitbestedingskosten
3.4  Het budget wordt volgens een vastgesteld tijdschema gecontroleerd en zo nodig aangepast.
3.5  De baten van het realiseren van het beveiligingsplan zijn zowel in materiële als in immateriële  
 zin vastgesteld. 

4. Juridische voorzorgsmaatregelen

De kwaliteit van de beveiliging van een examen hangt in belangrijke mate samen met de mate 
waarin de uitvoerende organisatie in juridische zin is voorbereid op beveiligingsincidenten. 

4.1  Iedereen, die bijdraagt aan de inhoud van het examen, heeft een overeenkomst met de  
 uitvoerende organisatie waarin het eigendom van de inhoud wordt overgedragen aan de organisatie.
4.2  Iedereen, die toegang heeft tot de inhoud van het examen, heeft een overeenkomst met de  
 organisatie die bekendmaking van de inhoud verbiedt.
4.3  De organisatie beschermt blijvend alle gevoelige exameninformatie, zoals kenmerken van het  
 examen en examenonderdelen (items, toetsen, simulaties, proeven van bekwaamheid, etc.),  
 resultaten, persoonsgegevens en auteursrechten.
4.4  Iedere examenkandidaat sluit voorafgaand aan de start van het examen een overeenkomst af  
 met de organisatie waarin de kandidaat zich akkoord verklaart met de voorwaarden voor deelname.
4.5  De organisatie kan de inhoud van deze overeenkomst op meerdere manieren communiceren.
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5. Ontwikkelingsproces van het examen

De uitvoerende organisatie houdt bij de ontwikkeling van het examen rekening met de beveiliging 
van de inhoud. De werkwijze bij de ontwikkeling van het examen is zodanig dat het toepassen van 
bij de organisatie bekende fraudetechnieken niet mogelijk is. Dat verlengt de gebruiksduur en 
gebruiksmogelijkheden van de inhoud van het examen.

5.1  Het ontwikkelingsproces is zodanig ingericht dat het mogelijk is het bekend raken van  
 examenonderdelen te bewaken en te controleren.
5.2  De voorraad aan examenonderdelen is zo groot dat het mogelijk is verschillende gelijkwaardige  
 examens aan te bieden. Is bij voorbeeld sprake van een itembank, dan is deze groot genoeg  
 om meerdere equivalente examens aan te bieden. 
5.3  Aan de voorraad examenonderdelen is een updatebeleid, een updatereglement en een  
 updateschema gekoppeld.
5.4  Bij beveiligingsincidenten of het bereiken van een vooraf vastgestelde mate van bekend raken  
 van examenonderdelen treedt een vervangingsproces in werking. 
5.5  De organisatie minimaliseert het bekend raken van examenonderdelen tijdens de ontwerpfase,  
 tijdens de pretest en de afname en bij levering aan derden.

6. Examenontwikkeling en onderhoud

De organisatie beschermt de inhoud van het examen tijdens het ontwikkelingsproces door formele 
overeenkomsten en concrete beveiligingsprocedures.

6.1  De organisatie en de betrokken functionarissen gebruiken bij ontwikkeling en onderhoud van  
 het examen computers die beveiligd zijn en niet rechtstreeks in contact staan met het internet.
6.2  Een beheerder binnen de organisatie controleert en bewaakt de toegang tot de exameninhoud  
 en de examenontwikkelsystemen.
6.3  Alle activiteiten op het gebied van examenontwikkeling vinden plaats in een beveiligde  
 omgeving.
6.4  Activiteiten in het kader van ontwerp en ontwikkeling van het examen buiten de gebouwen van  
 de organisatie vinden plaats volgens vastgestelde beleidsregels en procedures.
6.5  Een beheerder archiveert tussenproducten en kopieën tijdens de ontwikkeling en draagt er  
 zorg voor dat ze niet voor gebruik beschikbaar komen.
6.6  De organisatie draagt er zorg voor dat er duidelijk onderscheid is tussen de diverse stadia van  
 examenontwikkeling, te testen tussenproducten en het vastgestelde eindproduct.
6.7  De voorraad examenonderdelen is groot genoeg om bij incidenten of bij een te hoge mate van  
 bekend zijn van examenonderdelen voldoende vervangende examenonderdelen in te kunnen zetten.
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7. Examenpublicatie

Nadat het examen is vastgesteld, treden beveiligingsmaatregelen in werking bij de publicatie en 
uitlevering ervan.

7.1  De organisatie bewaart examenbestanden en het vastgestelde examen op een beveiligde locatie.
7.2  De organisatie bewaakt en controleert de beschikbaarheid van het examen op de afnamelocatie(s).
7.3  De organisatie draagt zorg voor een beveiligd digitaal of fysiek transport van het examen naar  
 de afnamelocatie(s).

8. Het afnemen van het examen

Examens moeten beveiligd zijn voor, tijdens en na het afnemen ervan.

Het afnemen van het examen omvat ten minste:
• het registreren van kandidaten;
• de planning van de afnames;
• het bieden van fysieke beveiligingsmaatregelen;
• het aanbieden van de inhoud van het examen;
• het verzamelen van resultaten;
• het communiceren van resultaten en andere informatie naar kandidaten en derden.

8.1  Indien de situatie aanleiding geeft, treden omschreven en passende interventies in werking
8.2  Surveillanten en andere functionarissen die betrokken zijn bij de afname zijn getraind in het  
 toepassen van interventieprocedures indien de situatie daar aanleiding toe geeft.
8.3  Surveillanten en andere functionarissen die betrokken zijn bij de afname hebben geen rol  
 gehad in het onderwijs van de kandidaten.
8.4  Het examen wordt niet beheerd op locaties waar de bijbehorende opleiding plaatsvindt.
8.5 Er vinden voorafgaande aan afnames correcte en sluitende identificatieprocedures van  
 kandidaten plaats.
8.6 Er wordt een lijst bijgehouden met individuen die zijn uitgesloten van het examen. Deze lijst  
 wordt gebruikt om toegang te ontzeggen. 
8.7 Surveillanten observeren kandidaten tijdens het examen rechtstreeks of door middel van  
 videocamera’s of andere hulpmiddelen. 
8.8 De organisatie stelt kandidaten op de hoogte van het feit dat continue observatie plaatsvindt  
 en van de overige beveiligingsmaatregelen.
8.9 Er vindt controle plaats tijdens de afname op het gebruik van niet toegestaan materiaal en  
 hulpmiddelen door kandidaten.
8.10 Tijdens de afname vindt er zowel bij het aanbieden als weer innemen van het examen controle  
 plaats van het verbruiksmateriaal en de hulpmiddelen die wel zijn toegestaan, om ervoor te  
 zorgen dat het gebruik ervan gebeurt conform de daarvoor geldende afspraken.
8.11 Toegestaan verbruiksmateriaal dat niet wordt gebruikt, wordt veilig bewaard en vernietigd als  
 het niet meer nodig is.
8.12 Er is een procedure voor het rapporteren van afwijkingen in het examenbeheer (bijvoorbeeld  
 als een examen wordt afgenomen onder afwijkende omstandigheden).
8.13 Er is een tiplijn of andere contactmogelijkheid voor kandidaten om verdachte activiteiten voor,  
 tijdens of na de afname te kunnen melden.
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8.14 De organisatie stuurt alle relevante gegevens die verband houden met het examenbeheer,  
 inclusief de resultaten, rapporten met afwijkingen en rapporten met verdachte activiteiten,  
 onmiddellijk na afname naar de opdrachtgever of gedelegeerd opdrachtgever van het examen. 
8.15 Het herexamenbeleid is erop gericht om het bekend raken van examenonderdelen zoveel  
 mogelijk te voorkomen.
8.16 Het beoordelingsbeleid van het examenresultaat is erop gericht het bekend raken van  
 examenonderdelen zoveel mogelijk te voorkomen.

9. Scores en resultaten

Het is nodig om te verifiëren dat examenscores en –resultaten op een correcte en onverdachte 
manier tot stand gekomen zijn. Dat maakt duidelijk dat ze geschikt zijn om er beslissingen omtrent 
de kandidaten op te baseren.

9.1 Er bestaan procedures voor het ontdekken en evalueren van verdachte examenresultaten,  
 ongebruikelijke prestaties op examenonderdelen en wijzigingen in kenmerken van  
 examenonderdelen en examenscores in de loop van de tijd.
9.2 De uitvoerende organisatie draagt er zorg voor dat geverifieerd is dat de examenscores en  
 resultaten op een correcte en onverdachte manier tot stand gekomen zijn.
9.3 Er bestaan procedures voor de controle op plagiaat en voor het opleggen van sancties als  
 plagiaat wordt ontdekt.

10. Fysieke beveiliging

De locaties waar examens en de systemen en materialen zich bevinden die de uitvoerende organisatie 
inzet bij het ontwikkelen ervan moeten gedurende elke fase van het ontwikkelingsproces voldoende 
beveiligd zijn.

10.1 Er is een manager binnen de organisatie aangewezen als verantwoordelijke voor de beveiliging  
 van de exameninhoud en de bewaking van de locaties waar men het de exameninhoud bewerkt  
 of bewaart.
10.2 Werk- en opslagruimtes zijn ontworpen of geconfigureerd met het oog op het beveiligd werken  
 met exameninhoud.
10.3 Elektronische itembanksystemen en andere examenontwikkelsystemen en databases zijn beveiligd.
10.4 Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot de exameninhoud en kan deze onderhouden en  
 bewerken.
10.5 De betrokken examenfunctionarissen zijn getraind in het veilig transporteren en gebruiken van  
 exameninhoud op externe locaties.
10.6 Al het fysieke materiaal dat is ontstaan tijdens het examenontwikkelproces wordt vernietigd na  
 het afronden van het ontwikkelproces.
10.7 Bij noodgevallen, zoals brand, overstroming of stroomuitval, worden alle opslag- en werkruimtes  
 waar exameninhoud wordt bewerkt en opgeslagen, voor zover mogelijk, bewaakt en beveiligd  
 voordat het betreffende gedeelte van het gebouw wordt ontruimd.
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11. Beveiliging van informatie

Digitale en fysieke informatie omtrent de examenketen dient te allen tijde zowel tijdens opslag als 
verzending voldoende beveiligd te zijn.

11.1 Er bestaan beleidsregels en procedures voor de beveiliging tijdens de overdracht van  
 examenmateriaal (examendocumenten, itembanken, examenonderdelen en databases met  
 kandidaatgegevens).
11.2 De organisatie draagt er zorg voor dat kopieën van al het examenmateriaal beveiligd  
 opgeslagen zijn. 
11.3 Er is een actieplan voor het onderzoeken van afwijkingen en fouten bij de overdracht en  
 verzending van de exameninhoud.
11.4 Het wijzigen van elektronische informatie en exameninhoud vindt plaats volgens de vastgestelde  
 beleidsregels en procedures.
11.5 Het delen van informatie met betrekking tot examenresultaten en kandidaten vindt plaats op  
 een wijze die in overeenstemming is met de beleidsregels en procedures die de informatie en  
 de rechten van de kandidaten beschermen.
11.6 De organisatie draagt zorg voor periodieke screening van de examenresultaten op mogelijke  
 beveiligingsincidenten en de effecten daarvan op de examenresultaten, scores en  
 zak-slaagbeslissingen.

12. Internetscreening

Het is van groot belang dat de uitvoerende organisatie het internet controleert op het bekend raken 
van (delen van) de inhoud van het examen of andere niet-openbare informatie over het examen.

12.1 De uitvoerende organisatie draagt zorg voor een regelmatige controle van het internet en  
 andere media op activiteiten die duiden op het mogelijk bekend raken van examenonderdelen  
 of het delen van auteursrechtelijke informatie. 
12.2 De uitvoerende organisatie draagt zorg voor het periodiek opstellen van rapporten met  
 bevindingen en aanbevelingen op basis van deze controle.
12.3 De uitvoerende organisatie draagt zorg voor het periodiek beoordelen en evalueren van de  
 activiteiten in dit kader. 
12.4 De uitvoerende organisatie draagt zorg voor het periodiek controleren van eventueel door  
 derden afgedrukt of op computers opgeslagen materiaal voor de voorbereiding op het examen,  
 en ander trainingsmateriaal op onthulling van (delen van) de exameninhoud.
12.5 Er bestaat een actieplan voor het omgaan met vermeende of werkelijke diefstal via het internet  
 van (delen van) de exameninhoud en voor het doen verwijderen van internetpagina’s of websites  
 die (delen van) de inhoud van het examen onthullen.
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13. Beveiligingsbewustheid en training

De uitvoerende instantie moet er zorg voor dragen dat alle betrokkenen de waarde van een 
veiligheidsplan erkennen en dat zij de betreffende procedure correct en zorgvuldig uitvoeren.

13.1 De organisatie draagt zorg voor het verbeteren van onderkende zwakke punten in de beveiliging  
 van het examen.
13.2 De organisatie draagt zorg voor het periodiek evalueren van de verbeteringsmaatregelen rond  
 zwakke punten in de beveiliging van het examen.
13.3 Alle bij het examen betrokken functionarissen ontvangen passende training in onderdelen van  
 het beveiligingsplan en bijbehorende beveiligingsbeleidsregels en procedures die relevant zijn  
 voor hun functies en verantwoordelijkheden.
13.4 De uitvoerende organisatie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie over de  
 onderdelen van de examenketen of examenlocaties waar beveiligingsincidenten plaatsvinden.

14. Reactie bij beveiligingsincidenten

14.1 Er bestaat een plan met voorschriften voor uit te voeren acties bij geconstateerde  
 beveiligingsincidenten.
14.2 Voor elk type beveiligingsincident is een passende sanctie gespecificeerd.
14.3 Er zijn besluitvormingscriteria, procedures en eisen ten aanzien van bewijsvoering gespecificeerd  
 die het opleggen van sancties regelen.
14.4 De uitvoerende organisatie draagt zorg voor het vooraf communiceren aan kandidaten en  
 andere betrokken personen en instanties van de mogelijke sancties.
14.5 Er is een persoon of commissie aangewezen en gemachtigd om beschuldigingen van  
 examenfraude te beoordelen en sancties op te leggen.
14.6 Er is wettelijk advies ingewonnen met betrekking tot de draagwijdte en rechtvaardigheid van  
 het besluitvormingsproces in dit kader. 
14.7 De uitvoerende organisatie draagt er zorg voor dat er periodieke beoordelingen plaatsvinden  
 van interne en uitbestede processen aan de hand van het beveiligingsplan.
14.8 De openbaarmaking van opgelegde sancties vindt zodanig plaats dat de identiteit van de  
 betrokken individuen en (indien van toepassing) organisaties niet bekend raakt.
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15. Het uitvoeren van beveiligingsonderzoek

De organisatie draagt er zorg voor dat er criteria zijn om te bepalen of een beveiligingsonderzoek 
nodig is en dat er procedures zijn voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek.

15.1 De verantwoordelijkheid voor het beheren van het beveiligingsonderzoeksproces is duidelijk  
 gedefinieerd.
15.2 De onderzoeksprocedures zijn beproefd in de praktijk alvorens ze zijn vastgesteld..
15.3 De onderzoeksprocedures zijn beoordeeld vanuit het perspectief van programmamanagers,  
 waarnemers, communicatiemedewerkers en juridische medewerkers.
15.4 Voor het geval dat de eerste onderzoeken moeten worden uitgevoerd tijdens of direct na de  
 afname van het examen, bijvoorbeeld door afnameleiders moet er een ‘onderzoekskit’ zijn  
 ontwikkeld met de te volgen procedures, een op te stellen protocol, na te leven wetten en  
 regels, zoals voor het beschermen van de privacy van de deelnemers aan de toets en  
 afnameleiders en het beschermen van de exameninhoud.
15.5 Er bestaan criteria die het mogelijk maken vast te stellen of een afgerond onderzoek toereikend is. 
15.6 De uitvoerende organisatie draagt zorg voor het consistent uitvoeren van de  
 onderzoeksprocedures. 
15.7 Er bestaat trainingsmateriaal voor onderzoek naar de beveiliging en dit is toegankelijk voor  
 diegenen die het onderzoek uitvoeren.
15.8 Er wordt een archief bijgehouden van onderzoeken naar (mogelijke) beveiligingsincidenten en  
 de resultaten van die onderzoeken.
15.8 Er is op zo’n manier bewijs verzameld dat dit juridisch bruikbaar is.
15.9 Er is sprake van een beroepsprocedure.


