
 

Instructies voor de student bij afname van digitale examens 
 

Lees de onderstaande instructies goed door om het examen soepel en veilig te laten verlopen. 

Schuingedrukt: extra maatregelen inzake Corona! 

 

LET OP: In geval van verkoudheidssymptomen, droge hoest, zere keel, koorts word je niet 

toegelaten tot het examen! 

 

1. Zorg ervoor dat je 20 minuten voor de start van het examen bij het examenlokaal bent.  

 

2. Voor aanvang van het examen heb je de handen gewassen met water en zeep. 

 

3. Zorg bij het betreden van het examenlokaal, tijdens het examen en na afloop voor gepaste 

afstand (min. 1,5 meter) van andere studenten, surveillanten en de afnameleider. 

 

4. Er is geen fysiek contact tussen studenten onderling en tussen student en surveillant/beoordelaar  

 
5. Volg te allen tijde en zonder discussie de aanwijzing van de surveillant/toezichthouder op. 

 
6. Om het gebruik van lockers zoveel mogelijk te beperken, wordt geadviseerd om geen tassen mee 

naar school te nemen. Hang je jas aan de kapstokken.  
 

7. Voor aanvang en na afloop van het examen maak je de werkplek (toetsenbord, muis, 
koptelefoon, bureau) schoon met desinfectant. Dit is in het lokaal voorradig.  

 

8. Als de deur van het examenlokaal gesloten is, ben je te laat en kun je niet meer aan het examen 
deelnemen. Ga daarom ook niet naar binnen. 

 

9. Bij binnenkomst van het examenlokaal wordt gecontroleerd of je op de presentielijst/ 
tekenprotocol staat. Legitimeer je met een geldig identiteitsbewijs, dat betekent een rijbewijs, 
paspoort of identiteitskaart. Een VISTA-pas, foto op een telefoon of een kopie van een rijbewijs, 
paspoort of identiteitskaart is geen geldige legitimatie. 

 

10. Heb je recht op aangepaste examinering, dan staat dit duidelijk op de presentielijst/ 
tekenprotocol vermeld. Is dit niet vermeld op het tekenprotocol, dan heb je er dus ook geen 
recht op. 

 

11. Zet je mobiele telefoon uit (niet op trillen) en berg hem op in je jas of tas. Dit geldt ook voor 
andere mobiele devices en horloges. Als we zien dat jij je telefoon bij je hebt, wordt dat 
genoteerd op het proces-verbaal. De examencommissie bepaalt dan of je examen nog geldig is of 
niet. 

 

12. Neem je eigen pen/potlood mee naar je examenplek. Neem bij het examen Nederlands en/ of 
Engels eventueel je eigen koptelefoon of oortjes mee. Let op, deze moeten wel in de computerkast 
kunnen worden aangesloten (Apple-oortjes kunnen alleen met adapter)  
 

13. Gebruik bij rekenen alleen de rekenmachine in het examenprogramma op de computer. 

 



 

14. Gebruik bij Nederlands en Engels alleen de woordenboeken die door de school zijn verstrekt. 

 

15. Het is niet toegestaan te eten en te drinken tijdens het examen.  

 

16. Kladpapier krijg je van school en lever je na het examen in. Papier niet meenemen het lokaal uit. 

 

17. Wil je gebruik maken van het toilet, geef dat dan aan door je hand op te steken. Toiletbezoek is 
alleen toegestaan onder begeleiding. 

 

18. Overleggen met medekandidaten tijdens het examen is niet toegestaan. 

 

19. Bij constatering van onregelmatigheden zoals afkijken of andere zaken die niet zijn toegestaan, 
maakt de surveillant hiervan een aantekening op het proces-verbaal. Na afloop van het examen 
beslist de examencommissie wat voor gevolgen dit heeft voor het door jou gemaakte examen.  

 

20. Bij verstoring van het examen word je verwijderd uit het lokaal.  

 

21. Vertrekken uit het examenlokaal mag vanaf 15 minuten na de start van het examen. 

 

22. Zet bij vertrek je handtekening met je eigen pen op het proces-verbaal als bewijs van 

aanwezigheid.  

 
23. Verlaat zo snel mogelijk het schoolgebouw na afloop van je examen. 

 

 

 

We wensen je veel succes toe bij het examen! 

 

 


