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U gaat een examen of meting doen. Daarbi j  gelden de regels ui t het betreffende 

examenreglement. Daarnaast gelden onderstaande regels .  Lees deze regels goed 

door en onderteken het formul ier .   

 

VOOR HET EXAMEN 

-  Jassen/colberts,  hoofddeksels,  mobiele apparaten  ( inc lusief hor loges)  

rekenmachines, etuis, portemonnees, pennen, eten en dr inken mogen niet 

worden gedragen of gebruikt t i jdens het examen . Op verzoek van de 

toezichthouder bergt u deze op.  Telefoons moeten uit  worden gezet,  voordat u 

deze opbergt.  

-  Uw identitei tsbewi js legt u op de daarvoor aangewezen plaats op uw bureau.  

 

TIJDENS HET EXAMEN 

-  Er is al t i jd een toezichthouder in het examenlokaal . In sommige geval len is er 

ook cameratoez icht.  U bent verpl icht om al t i jd te doen wat de toezichthouder 

zegt.  

-  Tussendoor  pauzeren kan niet . B i j  langer durende examens mag u wel  naar het 

toi let , als dat nodig is  (na 60 minuten).  De examenti jd loopt dan wel  door.  

-  Handel ingen die (kunnen) wijzen op examenfraude zi jn verboden. Het verstoren 

van de rust en orde  van het examen is ook verboden. Denk hierb i j  bi jvoorbeeld 

aan: 

o  met andere kandidaten te spreken of op een andere manier  geluid maken  

o  op papieren en/of beeldscherm van andere kandidaten te k i jken;  

o  niet toegestaan mater iaa l meenemen;  

o  onder inv loed z i jn van alcohol of drugs.  

-  Gedraagt u zich niet volgens bovenstaande regels? Of is er een vermoeden van 

fraude? Dan wordt dat  b i j  uw exameninstituut gemeld . Dit  kan bi jvoorbeeld tot 

gevolg hebben dat uw examen ongeldig wordt verklaard. Of dat u in de 

toekomst niet zomaar meer examen mag doen.  

 

NA HET EXAMEN 

-  Na het examen meldt u zich b i j  de toezichthouder .  U levert  papier en andere 

hulpmiddelen in.  Hebt u eigen hulpmiddelen meegenomen? Dan laat u die 

controleren op aantekeningen.  

-  Hebt u opmerkingen over de inhoud of het ver loop van het examen ? Dan meldt u 

dat aan de toezichthouder.  Uw opmerki ngen worden doorgeven aan uw 

exameninsti tuut .  

-  Het is verboden om aan wie dan ook, op wat voor manier  dan ook, mededel ingen 

te doen over de inhoud van het examen. Bi j  overtreding hiervan kan uw 

exameninsti tuut maatregelen nemen. Bi jvoorbeeld het vorderen van een 

schadevergoeding.  

-  Doet u Wft -examen? Dan geldt het volgende: Het auteursrecht op examenvragen 

is voorbehouden door de Staat der Neder landen. Een kandidaat dient 

examenvragen geheim te houden en niet aan te wenden voor e igen gebruik of 

tot eigen voordeel .  Kopiëren, verspre iden, publ iceren of het op welke wijze dan 

ook openbaar maken van examenvragen en andere examendocumenten is 

uitdrukkel i jk verboden.   

 

Door di t formul ier  te ondertekenen verklaart u:   

1.  U hebt dit  formul ier  begrepen en stemt h iermee in.  Daarnaast bent u ( indien van 

toepassing) op de hoogte van het geldende examenreglement . U zul t z ich 

volgens beide reglementen gedragen.  

2. De persoonl i jke gegevens  op di t  formul ier z i jn correct en kloppen met  uw 

legit imatiebewi js.   


