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Met het uitdelen van luiers op de Roeterseilandcampus demonstreert ASVA 14 december 
tegen online proctoring. De actie gaat gepaard met de lancering van 
www.proctorpakket.com, een website waarop studenten hulpmiddelen zoals oogkleppen, 
satellietschotels en leugendetectors kunnen bestellen om een geslaagd proctortentamen te 
garanderen. “Studenten mogen tijdens drie uur lange tentamens niet achter de webcam 
vandaan en kunnen dus niet naar de wc,” zegt ASVA-voorzitter Maarten van Dorp. “Wij 
moeten luiers gaan uitdelen om te voorkomen dat een sanitaire stop tot een 
ongeldigverklaring leidt.” 
 
De Centrale Studentenraad is recent in hoger beroep gegaan over het gebruik van 
proctoring. Naar aanleiding van deze zaak heeft het College van Bestuur van de UvA 
toegezegd alleen te proctoren wanneer er geen alternatieven zijn. ASVA twijfelt daaraan en 
roept de universiteit op om openheid te geven omtrent de besluitvorming over proctoring. 
“We zien dat er geproctored wordt bij tentamens die prima door essays vervangen hadden 
kunnen worden,” zegt ASVA-voorzitter Maarten van Dorp. “Wij willen dat 
examencommissies gaan aangeven waarom deze alternatieven niet mogelijk zijn.”  
 
Proctorio, het programma dat de UvA inzet om te surveilleren, maakt gebruik van 
algoritmen die via de webcam, microfoon en openstaande tabbladen in webbrowsers 
verdacht gedrag proberen te signaleren. Deze surveillancemethoden zorgen vanaf het 
begin voor onvrede onder studenten.  Zo zou het filmen van de kamers van studenten een 
inbreuk op de privacy zijn en verhinderde in het najaar een inlogstoring bij de 
proctor-software het tentamen van 6000 studenten. In de Tweede Kamer is een motie 
aangenomen over het beperken van proctoring tot een minimum. Van Dorp: “Volgens het 
CvB is proctoring een laatste redmiddel en in de Tweede Kamer worden moties 
aangenomen die dat te bevestigen, maar studenten kunnen dit op geen enkele manier 
controleren. Als de universiteit niets te verbergen heeft, kunnen ze daar best open over 
zijn.” 
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NOOT VOOR REDACTIE: NIET TER PUBLICATIE 
Voor de redactie:  
De website www.proctorpakket.com zal maandag 14 december om 10:30 online 
gepubliceeerd worden. Tot die tijd is de site onbereikbaar.  
Voor meer informatie, interviews of vragen kunt u contact opnemen met Maarten van Dorp 
op 06-41786089 of maarten@asva.nl. 
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