
Selectie voor studiejaar 2023-2024 

Protocol toetsafname voor kandidaten woonachtig in het buitenland  

Dit protocol is een aanvulling op het selectiereglement zoals vastgesteld door de directeur en heeft 

uitsluitend betrekking op de selectie van kandidaten woonachtig in het buitenland. Dit protocol geldt voor 

studiejaar 2023-2024. 

Kandidaten uit Caribisch Nederland waaronder Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, kunnen, indien zij op het 

moment van de selectie nog niet in Nederland verblijven of woonachtig zijn, op afstand deelnemen aan 

een deel of de gehele selectieprocedure.  

Kandidaten met een Nederlands paspoort én met een vaste verblijfplaats in het buitenland (dus geen 

reizigers), kunnen een verzoek indienen of zij aan een deel of de gehele selectie op afstand mogen 

deelnemen. Het verzoek dient vóór 15 januari 2023 ingediend te worden. Na goedkeuring van het verzoek 

door de selectiecommissie geldt aanvullend op het algemene reglement onderstaande protocol. 

De selectie voor studiejaar 2023-2024 bestaat uit twee rondes waarvoor we verwijzen naar het algemene 

selectiereglement. 

 

Algemene voorwaarden om deel te nemen aan de selectie vanuit het buitenland: 

• Kandidaten woonachtig in het buitenland volgen de eerste ronde van de selectie conform het 
algemene reglement. De tweede ronde van de selectie wordt middels Teams gedaan.  

• Kandidaten dienen te beschikken over adequaat internet, een PC (of laptop) en een mobiele 
telefoon, beiden met webcamfunctie.  

• Vooraf aan toetsing dient duidelijk te zijn wat het tijdsverschil is met Nederland. 

• Op een vooraf vastgesteld tijdstip (tijdslot) dient de kandidaat “digitaal” aanwezig te zijn.  

• De kandidaat volgt dezelfde procedure als de kandidaten in Nederland waarbij het hoorcollege en 
de toets zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip worden afgenomen als de toets in Nederland. Het 
tijdslot wordt, waar mogelijk, aangepast naar voor de kandidaat reële toetstijden.  

• De kandidaat is alleen aanwezig in de toets ruimte (zie toetsprocedure hieronder). 

• Indien de kandidaat niet aanwezig is op het vastgestelde tijdslot c.q. de apparatuur niet startklaar 
is, betekent dit dat de kans op deelname aan de selectie verlopen is. 

 
De kandidaat kan hier géén rechten aan ontlenen. 
 

Procedure eerste ronde   

Met behulp van Proctorio en ANS kan op afstand een digitale toets worden afgenomen. We verwijzen hier 

naar het algemene reglement. 

 

Fraude:  

AVAG kiest ervoor om achteraf de beelden te laten beoordelen op gebruikmaken van hulpmiddelen, 

fraude, etc. Indien de selectiecommissie om wat voor reden dan ook het idee heeft dat er hulp is geweest 

ten tijde van het invullen van de toets of dat er een indicatie is dat er gefraudeerd is, vervalt de 

aanmelding!  

 
De kandidaten worden per mail geïnformeerd over de uitslag. 
 



Procedure tweede ronde:  

Indien de eerste ronde succesvol doorlopen is én er voldaan is aan de norm (zie ook selectie reglement), 

wordt de kandidaat uitgenodigd voor de tweede ronde. Deelname aan de tweede ronde vanuit het 

buitenland is mogelijk indien de kandidaat over Teams beschikt, die gedownload kan worden via 

Inholland. Indien dat niet gedownload kan worden, kan de kandidaat in Nederland deelnemen aan de 

tweede ronde. 

  
Werkgroep 

• Net als in het eerste studiejaar van de opleiding gaan de kandidaten tijdens de tweede ronde van 
de selectie in werkgroepen aan de slag met een studietaak. Deze taak sluit aan bij het onderwerp 
dat voor de eerste ronde van de selectie is bestudeerd. 

• Tijdens het werken aan de studietaak worden door twee assessoren (beoordelaars) de gespreks-, 
samenwerkings-, en andere contactuele vaardigheden beoordeeld.  

• Het materiaal voor deze taak wordt door de opleiding verstrekt en toegestuurd bij voorkeur via de 
chat of, indien dat niet lukt, per mail op het moment dat de kandidaat ingelogd is. 

• Kandidaten dienen na afloop de mail/ chatinformatie te verwijderen en daar een opname van te 
maken en die toe te sturen zodat duidelijk is dat alle materialen verwijderd zijn. 

• Kandidaten worden, waar mogelijk, geplaatst in een groep kandidaten die in dezelfde tijdszone 
wonen.  

• Indien er geen of te weinig andere kandidaten in dezelfde tijdszone wonen, worden de kandidaten 
aangevuld met “nep” kandidaten uit het eerste studiejaar. De groep bestaat uit maximaal 5 
kandidaten omdat communicatie over afstand met internet lastiger is. 

• De peer en schriftelijke reflectieopdracht worden verstrekt via de chatfunctie (of mail).  

• De ingevulde peer- en reflectieopdracht worden per chat teruggestuurd naar de beoordelaars. 

• Kandidaten krijgen dezelfde toetstijd als in Nederland en in geval van dyslexie toetstijdverlenging,  

 

Dyslexie: 

• Kandidaten met dyslexie: zie het algemene selectiereglement over dyslexie. 
 

De beoordelingscriteria voor de tweede ronde zijn hetzelfde voor kandidaten woonachtig in het buitenland 

als kandidaten woonachtig in Nederland (zie algemene selectiereglement). 

Met vriendelijke groet,  

Hagar van Bergen  

Coördinator selectie AVAG  
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https://www.verloskunde-academie.nl/selectieonderzoek/#toggle-id-1

