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Informatieblad testsessie op afstand 
ICDL Europe heeft de mogelijkheid geïntroduceerd om ICDL-certificeringstesten op afstand af te nemen. In dit informatieblad vindt 

u alle informatie die u als ICDL-kandidaat nodig heeft. Neem bij vragen contact op met uw ICDL-testcentrum.

Systeem vereisten 
Om thuis een ICDL-certificeringstest te doen, hebt u het 

volgende nodig: 

• Een pc met Microsoft Windows 7 of hoger 

• Microsoft Office 2013 of hoger 

• Een internetverbinding 

• Een webcam en microfoon 

Waar u uw ICDL-
certificeringstest kunt doen 
U kunt ICDL-certificeringstests vanuit huis doen, maar het is 

belangrijk dat u ruimte vrijmaakt om ervoor te zorgen dat u 

ongestoord uw test kunt afleggen. De ruimte waar u uw toets 

maakt, moet zijn: 

• In een aparte kamer van andere vrienden of familieleden 

of, 

• In een afgescheiden ruimte in een gedeelde ruimte als er 

geen aparte ruimte beschikbaar is. 

U moet de hele testsessie alleen in de kamer of ruimte zijn. U 

moet er ook voor zorgen dat u de hele testsessie achter uw 

computer kunt blijven. Uw ICDL-testcentrum zal u vertellen 

waar u tijdens de test toegang toe moet hebben. 

Hoe start ik mijn toets? 
Uw ICDL-testcentrum stuurt u een webadres om deel te 

nemen aan een videogesprek, met een wachtwoord om 

toegang te krijgen tot het gesprek. 

Klik op het adres of plak het in uw webbrowser (Chrome, 

Internet Explorer, Firefox, enz.). Er moet een klein stukje 

software worden geïnstalleerd. Volg de instructies op het 

scherm of vraag uw testcentrum om hulp bij het installeren 

en deelnemen aan het gesprek. 

Wat gebeurt er tijdens het 
videogesprek? 
Wanneer u deelneemt aan het gesprek, wordt u gevraagd om 

de ICDL-tester de ruimte te laten zien waarin u de test gaat 

maken. Dit is om ervoor te zorgen dat deze aan onze vereisten 

voldoet. U wordt ook gevraagd om u te legitimeren om te 

bewijzen wie u bent en om akkoord te gaan met de volgende 

regels. 

Regels voor testsessies op 
afstand 
Als kandidaat moet u akkoord gaan met de volgende 

regels om een ICDL-certificeringstest af te leggen: 

• Kandidaten mogen met niemand communiceren 

behalve de surveillant op afstand. 

• Kandidaten mogen geen hulp krijgen van 

onbevoegden. 

• Kandidaten moeten een stille testomgeving 

aanhouden. 

• Kandidaten kunnen alleen met de surveillant op 

afstand praten voor verduidelijking van instructies of 

bij technische problemen. 

• Kandidaten mogen tijdens de toets de toetsruimte 

niet verlaten. 

• Tijdens de toets mogen geen boeken of andere 

media, al dan niet elektronisch, worden gebruikt. 

• Toegang tot de helpfunctie binnen de applicatie is 

toegestaan. Kandidaten mogen deze hulp gebruiken, 

maar ze mogen de browser niet gebruiken om naar 

andere online hulp te zoeken en deze te gebruiken, 

bijvoorbeeld online discussieforums. 

• Alleen programma's of applicaties gespecificeerd in 

de test kunnen worden gebruikt. 

• Het is de kandidaten niet toegestaan tijdens de toets 

gebruik te maken van mobiele telefoons, camera's en 

video-opnameapparatuur, anders dan de webcam 

waarmee de toetssessie wordt gevolgd. 

• Uw camera, microfoon en luidsprekers moeten zijn 

ingeschakeld en actief zijn tijdens de testsessie. 

• Uw webcam moet tijdens de test altijd op u gericht 

zijn, met uw gezicht in het midden van het beeld. 

• Tijdens de test mag niets de webcamlens bedekken.. 

ê Belangrijk: Als u een van deze regels overtreedt, 

wordt de test onmiddellijk beëindigd. 

  

(Draai alsjeblieft om) 
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Gegevensbescherming 
ICDL Europe zal uw persoonsgegevens gebruiken om u in 
staat te stellen:  

• ICDL-certificering of diagnostische tests en 
beoordelingen afleggen 

• testresultaten opslaan 
• certificaten en transcripties uitgeven 
• af en toe contact met u opnemen via e-mail 

ICDL Europe moet uw gegevens verwerken omdat u zich 
heeft aangemeld voor het afleggen van een ICDL-
certificeringstest, of een combinatie van ICDL-assessments, 
die door ons worden afgenomen. We verwerken de volgende 
persoonsgegevens: naam, geboortedatum, e-mailadres, 
ICDL-beoordelingsresultaten, een opname van uw testsessie 
op afstand. 

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door de juiste 
geautoriseerde medewerkers van ICDL Europe en door de 
juiste geautoriseerde medewerkers van uw ICDL Accredited 
Test Centre. Uw gegevens worden ook extern verwerkt door 
Sophia Testing GmbH of Skillsbox, beide aanbieders van 
geautomatiseerde testsystemen voor ICDL-tests. 

Een video-opname van uw testsessie wordt gedurende 3 
maanden vanaf de datum van de testsessie door uw 
Accredited Test Center opgeslagen en kan aan ICDL Europe 
worden verstrekt. We bewaren het niet langer dan 3 
maanden vanaf de datum waarop we het hebben ontvangen. 

Uw andere persoonlijke gegevens worden door ons bewaard 
zolang u geregistreerd blijft als ICDL-kandidaat in een van de 
volgende landen: 

• Azerbeidzjan 
• België 
• Denemarken 
• Georgië 
• Portugal 
• Spanje 
• Zweden 
• Nederland 
• Turkije 

U hebt het recht om ICDL Europe te vragen om onjuiste 
informatie die zij over u heeft te corrigeren. U hebt ook het 
recht om ICDL Europe te vragen uw persoonsgegevens uit 
haar systemen te verwijderen, of om te beperken wat ICDL 
Europe met uw gegevens kan doen. U kunt ICDL Europe 
vragen om een kopie van de gegevens die wij over u bewaren. 
Uw gegevens zijn aan ICDL Europe verstrekt door het ICDL 
Accredited Test Center waarbij u bent geregistreerd. 

Als u niet tevreden bent over de manier waarop ICDL Europe 
uw persoonlijke gegevens heeft gebruikt, kunt u een klacht 
indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in 
uw land. 

We zijn bereikbaar via: ICDL Europe srl, Roger 
Vandendriesschelaan 18, 1150 Brussel, België — 
customersupport@icdleurope.org. 

Uw privacy 
Wanneer u een ICDL-certificeringstest op afstand aflegt, 
worden de volgende toepassingen gebruikt om u te 
controleren: 

• Sophia of Skillsbox 
Deze software is een geautomatiseerd testsysteem. Het 
zal op uw computer draaien, vragen weergeven of 
taken instellen en controleren wat u tijdens de test 
doet. Het kan alles zien wat u tijdens de test op uw 
computer doet. 

• Zoom of Microsoft Teams 
Met deze software kunt u deelnemen aan een 
videogesprek. Het maakt gebruik van je webcam, 
microfoon en kan zien wat je doet op je 
computerscherm. Het videogesprek tijdens de test 
wordt opgenomen en bewaard door uw ICDL-
testcentrum. Het kan ter beoordeling worden 
aangevraagd door medewerkers van ICDL Europe. 

Zorg ervoor dat er tijdens de test geen gevoelige informatie 
op het scherm zichtbaar is. Als gevoelige informatie 
zichtbaar is, kan deze worden opgeslagen in de opname van 
de testsessie. 

U hoeft deze applicaties alleen op uw computer te hebben 
voor de certificeringstest. Aarzel niet om ze na de test te 
verwijderen, als u geen andere tests op afstand wilt doen. 

Vragen en hulp 
Als u vragen heeft over iets op dit informatieblad, neem dan 
contact op met uw testcentrum. ICDL Europe kan niet 
helpen met gedetailleerde vragen van individuele 
kandidaten, omdat de meeste problemen rechtstreeks door 
testcentra worden afgehandeld. 
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