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Image: 'Very Cozy Train Compartment' Found on flickrcc.net
http://www.flickr.com/photos/85385002@N00/21943790460



Authenticatie is het proces waarbij iemand nagaat of een gebruiker, een 
andere computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. 

Bij authenticatie wordt gecontroleerd of een opgegeven bewijs van 
identiteit overeenkomt met echtheidskenmerken, bijvoorbeeld een in 
het systeem geregistreerd bewijs.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Authenticatie

Authenticatie

@welteninstituut



• Wat je hebt (legitimatiebewijs / toegangspasje / telefoon)

• Wat je weet (userid / wachtwoord)

• Wie je bent (vingerafdruk, iris, gezicht, spraak)

• Wat je doet (toetsaanslagen, schrijfstijl)

Typen authenticatie
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Verificatie identiteit (nb ≠ online proctoring) 

• Gezichtsherkenning
• Spraakherkenning
• Toetsaanslag dynamiek

Verificatie auteurschap

• Plagiaat
• Schrijfstijl

Instrumentarium

@teslaprojectEU



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Huish_College_Exam_Hall.jpg

Opinies
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Studenten
n=91

Docenten
n=9

Zeer mee oneens - -

Oneens 14 34

Eens noch oneens 10 22

Eens 51 33

Zeer mee eens 25 11

Ik zou vertrouwen hebben in een toetssysteem dat volledig
gebruik maakt van online toetsen (%)

Vertrouwen

@teslaprojectEU



Studenten
n=91

Docenten
n=9

Een foto van mijn gezicht 73 89

Een audio opname van mijn stem 64 78

Een video opname van mijn gezicht 45 56

Mijn toetsenbordaanslagen voor 
analyse van mijn typepatroon

52 100

Schrijfproduct voor analyse schrijfstijl 80 100

Schrijfproduct voor plagiaat controle 97 100

Bereidheid beschikbaar stellen persoonlijke gegevens om 
identiteit en auteurschap te bevestigen voor online toetsen (%)

Privacy

@teslaprojectEU



Studenten
n=91

Docenten
n=9

Zeer mee oneens 8 11

Oneens 25 22

Eens noch oneens 25 22

Eens 34 33

Zeer mee eens 7 11

Het samenwerken aan een opdracht en inleveren van twee 
individuele uitwerkingen die vergelijkbaar zijn, is een vorm van 
fraude (%)

Transparantie

@teslaprojectEU
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Maakt deze technologie
belofte waar? 



Robuustheid



Functionaliteit vs. didactiek: 
samenwerkend leren



Betrouwbaarheid
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TeSLA in the media

Social networks
@teslaprojectEU

https://www.linkedin.com/company/10643342

Website: www.tesla-project.eu

Funded by the European Commission
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Studenten
n=91

Zeer mee oneens 4

Oneens 26

Eens noch oneens 34

Eens 28

Zeer mee eens 8

Online toetsen net zo betrouwbaar gevonden door anderen
(werkgevers, andere universiteiten) als toetsen in het bijzijn van 
een surveillant? (%)



http://www.zeit.de/studium/hochschule/2012-08/schummeln-studie-studium



https://www.timeshighereducation.com/news/bar-essay-mills-advertising-and-search-engines-says-qaa













The Consortium of the project
The consortium is made up of 18 partners with a total of around sixty professionals from 
the following organizations:

8 Universities, 3 Quality Agencies, 4 Research centres and 3 Technology firms.

Funded by the European Commission


