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U hebt een examen geboekt en bent daarbij akkoord gegaan met het examenreglement. Enkele
punten uit het examenreglement staan hieronder nog eens vermeld. Wij verzoeken u deze te
lezen en dit formulier voor akkoord te ondertekenen.
VOOR HET EXAMEN
- Persoonlijke bezittingen, inclusief jassen/colberts, hoofddeksels, mobiele apparaten,
rekenmachines, etuis, portemonnees, pennen, eten en drinken mogen niet in het
examenlokaal worden meegenomen, gebruikt en/of genuttigd.
- Uw identiteitsbewijs dient u op de daarvoor aangewezen plaats naast uw computer op het
bureau te leggen. Alleen indien dit op uw oproep staat weergegeven, zal er vooraf een foto
van uw identiteitsbewijs worden genomen voor administratieve doeleinden.
TIJDENS HET EXAMEN
- Er is permanent toezicht buiten en in het examenlokaal. In sommige gevallen is er ook
cameratoezicht. U bent verplicht om alle aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen.
- Een tussentijdse pauze is niet toegestaan. Bij examens die langer duren dan een uur mag
toiletbezoek (na 60 minuten) worden toegestaan. 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:
o met andere kandidaten te spreken of (de schijn te wekken) op papieren en/of
beeldscherm van andere kandidaten te kijken;
o zich buiten gezichtsveld of gehoorafstand van de toezichthouder te begeven;
o niet toegestaan materiaal mee te nemen;
o aanstootgevend gedrag te vertonen, de orde en rust van het examen te verstoren
of onder invloed te verkeren van alcohol of verdovende middelen (in de zin van de
Opiumwet).
- Constateringen of vermoedens 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 toezichthouder, verstrekt papier en
eventuele bijlagen in te leveren en de toegestane hulpmiddelen te laten controleren op niet
toegestane aantekeningen.
- Opmerkingen over de inhoud of het verloop van het examen dient u te melden aan de
toezichthouder. U kunt uw kladpapier gebruiken om uw bevindingen te noteren. Uw
opmerkingen worden doorgeven aan het exameninstituut.
- Het is verboden op enigerlei wijze, direct of indirect, in welke vorm dan ook, enige
mededeling te doen over de inhoud van het examen. Bij overtreding hiervan houdt het
betreffende exameninstituut het recht om over te gaan tot het treffen van maatregelen,
waaronder het mogelijk vorderen van een directe schadevergoeding.
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Bij ondertekening verklaart u het volgende:
1. U hebt kennis genomen van en gaat akkoord met dit reglement. Daarnaast bent u op de
hoogte van het geldende examenreglement en zult u zich volgens beide reglementen
gedragen.
2. De bij dit reglement gevoegde persoonlijke gegevens zijn correct en conform uw geldig
legitimatiebewijs.

