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Examenreglement
VOOR HET EXAMEN
• Persoonlijke bezittingen, inclusief jassen/colberts, hoofddeksels, mobiele apparaten, rekenmachines, etuis,
portemonnees, pennen, eten en drinken mogen niet in het examenlokaal worden meegenoemen, gebruikt en/of genuttigd.

TIJDENS HET EXAMEN
• Er is centraal toezicht alsmede eventueel individueel cameraatoezicht buiten en in het examenlokaal. De toezichthouder
zal regelmatig binnenlopen. U bent verplicht om alle aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen.
• Een tussentijdse pauze is niet toegestaan. Toiletbezoek mag alleen indien dit niet anders kan. Toiletbezoek dient u aan- en
af te melden. De examentijd loopt door.
• Het is nadrukkelijk verboden om handelingen te verrichten die (kunnen) duiden op fraude of op het verstoren van het ordelijk
verloop van het examen. Dit betekent onder andere dat het verboden is om:
○ Met andere kandidaten te spreken.
○ (De schijn op te wekken) op papieren en/of beeldscherm van andere kandidaten te kijken.
○ Zich buiten gezichtsveld, gehoorafstand of cameratoezicht van de toezichthouder te begeven.
○ Aanstootgevend gedrag te vertonen.
○ De orde en rust van het examen te verstoren.
○ Onder invloed te verkeren van alcohol of verdovende middelen (van de Opiumwet).
• Onregelmatigheden en vermoeden tot of constatering van onrechtmatigheden worden door de toezichthouder gemeld en
gerapporteerd. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de uitslag van uw examen en uw examinering in de toekomst.

NA HET EXAMEN
• Na het examen dient u zich af te melden bij de toezichtouder, kladpapier/instructie en eventuele bijlagen dient u in te
leveren en de toegestane hulpmiddelen te laten controleren op niet toegestane aantekeningen.
• Na afloop kunt u inhoudelijke opmerkingen over het examen doorgeven aan de toezichthouder. U kunt uw kladpapier
gebruiken om uw bevindingen te noteren. Probeer daarbij zo specifiek mogelijk te zijn. De toezichthouder zal uw opmerking
doorgeven aan het exameninstituut.

U hebt kennisgenomen van en gaat akkoord met dit reglement.
Handtekening van examenkandidaat bij binnenkomst

Handtekening van examenkandidaat bij vertrek

