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 (school)examenregels 2019-2020: 
 

Bij examens en schoolexamens gelden vrijwel dezelfde regels! 
 

 

Vóór de start van het (school)examen: 

• Zorg dat je tijdig aanwezig bent. 

• Een kwartier voor aanvang van het (school)examen gaat de ruimte waar je 

(school)examen hebt open en kun je naar binnen. 
• Ga vóór het (school)examen nog naar het toilet. Moet je erg nodig tijdens het 

(school)examen, steek dan je vinger op en vraag toestemming als de surveil-

lant bij jou is. 

• Je mag tijdens het (school)examen drinken meenemen. Zorg er echter voor 
dat geluidsoverlast wordt voorkomen en dat je (school)examenwerk schoon 

blijft. (Neem geen blikjes mee, maar liever een flesje water) 

• In het (school)examenrooster staat aangegeven in welk lokaal je jouw 

(school)examen maakt. Zorg dat je van tevoren precies weet waar je moet 

zijn. 
• Kandidaten mogen niet met hun jas en/of tas het lokaal binnen. Mobieltjes en 

andere communicatie-apparaten zijn niet toegestaan. Wel mag je een boek 

(ander vak) of ander leesgerei meenemen om de tijd te vullen als je klaar 

bent en nog niet het lokaal mag verlaten. 
• Je zet zelf een paraaf op de aanwezigheidslijst bij binnenkomst. Kom je te laat 

dan mag je meestal tot een half uur na opening van het (school)examen nog 

binnen. Daarna mag dat niet meer. Je meldt je eerst bij je afdelingsmanager 

of bij de examencoördinator om je binnen te laten! Bij kijk- en luistertoetsen 
mag je niet te laat komen!! Jouw binnenkomst leidt anderen nl. te veel af en 

daardoor gaat er informatie verloren. 

• Kandidaten die pasjes hebben voor bijvoorbeeld tijdsverlenging, leggen deze 

op de hoek van de tafel (niet vergeten!). 

• Kandidaten die werken met een pc voor gebruik van “claro-read” of hand-
schrift, zoeken van tevoren uit in welke ruimte ze dat (school)examen maken. 

Kandidaten die een pc voor hun handschrift gebruiken krijgen op de pc een 

“USB”-stick aangesloten. Het gemaakte werk wordt hierop opgeslagen. Na af-

loop van het (school)examen gaat de kandidaat met deze stick naar de sys-
teembeheerder(s). Daar wordt het werk in tweevoud geprint en ondertekend. 

Eén exemplaar gaat in de enveloppe voor correctie, de andere gaat naar de 

examencoördinator. 

• Het (school)examenwerk mag niet met potlood gemaakt worden. Natuurlijk 
mag je je potlood wel gebruiken voor het maken van tekeningen bij het vak 

wiskunde, natuurkunde, biologie enz. Ook het gebruik van Tipp-ex is niet toe-

gestaan! 

• Andere hulpmiddelen die je mag gebruiken zijn per vak geregeld. Voor bv. 
wiskunde is het gebruik van rekenmachine, passer, geodriehoek, koershoek-

meter toegestaan. Zie de lijst van “toegestane hulpmiddelen” op de website! 

• Bij meerkeuze-werken is het belangrijk dat je duidelijke letters op je ant-

woordvel schrijft. 
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Tijdens het maken van het werk: 

• Het schriftelijk (school)examenwerk wordt uitgedeeld en op teken van een 
van de surveillanten begin je aan het (school)examen. (Begin dus niet tijdens 

het uitdelen al te bladeren in het (school)examen). 

• Het digitale (school)examenwerk wordt gestart met aanwijzingen van de sys-

teembeheerder of afnameleider (= docent die bij de afname surveilleert). 
(Luister goed naar de instructies en ga niet zelf al één of meerdere stappen 

vooruit.) 

• Tijdens het (school)examen is het niet toegestaan om op enige wijze contact 

te hebben met andere kandidaten. (Dus ook geen gebarentaal om bijvoor-

beeld iets te willen lenen.) Mocht er een probleem zijn, steek dan je vinger 
op. Een van de surveillanten komt dan naar je toe om te kijken of die je 

kan/mag helpen. 

• Indien je betrapt wordt op fraude (spieken, praten, gebaren, enz.) wordt bij 

schriftelijke toets dat werk ingenomen. Je krijgt een nieuw blaadje om het 
werk nog wel te kunnen afmaken. Bij digitaal werk komt er een melding op 

het proces-verbaal. Het voorval wordt besproken in de examencommissie en 

de directie bepaalt welke gevolgen de fraude krijgt. Let op: Het kan leiden tot 

uitsluiting van het examen. 
• Als je klaar bent met je werk, controleer dan of je niets vergeten bent te ma-

ken. Helaas komt deze fout nog te vaak voor. Ben je echt klaar, leg dan je 

werk op de hoek van de tafel en zorg ervoor dat er geen informatie te lezen is 

door een ander. Bij digitale (school)examens moet je wachten met uitloggen 

totdat de afnameleider kan zien dat jouw werk is opgeslagen! 
 

Als je klaar bent! 

o Bij schriftelijke schoolexamens geldt dat je minstens 45 minuten aanwe-
zig bent. Daarna mag je met toestemming van een surveillant in groep-

jes (en steeds om de 5 min.) het lokaal verlaten. Als de hele groep vóór 

de eindtijd klaar is en de zitting ordelijk verlopen is, mag de hele groep 

zonder te storen het lokaal verlaten. Ook moet het rustig en stil blijven 
op de gangen en ruimten bij de examenlokalen. 

o Bij schriftelijke eindexamens geldt dat je minstens 60 minuten aanwezig 

bent. Daarna mag je met toestemming van een surveillant in groepjes 

(en steeds om de 15 min.) het lokaal verlaten 
o Bij digitale (school)examens krijg je van de surveillant toestemming het 

lokaal te verlaten, nadat je werk is opgeslagen door de systeembeheer-

der. Je blijft in elk geval de helft van de aangegeven totaaltijd in het lo-

kaal. 

o Gebruik je extra meegenomen boekje of tijdschrift om de tijd te vullen 
totdat je het lokaal mag verlaten. 
 

• In mei bij de centrale eindexamens geldt het volgende: De schriftelijk exa-
menopgaven bij het centrale eindexamen mogen niet direct mee naar buiten 

genomen worden. Pas een half uur na sluiting van het examen mogen de kan-

didaten deze examenopgaven komen halen bij de examencoördinator. Zet je 

naam dus ook op de opgavenbladen wanneer je deze nog terug wilt hebben. 
 

Heel veel succes, C. van de Meulengraaf (examencoördinator) 


