
 
 

 
 

Extra bepalingen inzage 
 

Beste inzage-kandidaat, 
 

Hieronder vindt u de aparte afspraken die gelden voor de inzage in online afgenomen examens in de 
periode waarin extra maatregelen gelden i.v.m. het coronavirus. 

Deze afspraken dienen strikt opgevolgd te worden, hetzelfde geldt voor aanvullende instructies van 
de toezichthouder. 

Gedragsafspraken deelnemers inzage: 

• Kandidaten met klachten, ook minimale klachten, komen niet naar de inzage. Onder minimale 
klachten verstaan we: (lichte) verkoudheidsklachten: niezen, (lichte) keelpijn, loopneus, (licht) 
hoesten, koorts. Als u twijfelt: blijf thuis. De toezichthouder mag bij twijfel kandidaten de 
toegang tot de inzage weigeren. 

• Kandidaten zitten minimaal 2 meter van elkaar vandaan en houden zelf ook afstand bij 
binnenkomst en vertrek. 

• Alle instructies van de toezichthouder en overige medewerkers dienen opgevolgd te worden. 
• Reizen per auto heeft de voorkeur, waarbij we dringend adviseren niet te carpoolen. 
• Een pen en rekenmachine dienen zelf meegenomen te worden. Wij verstrekken deze niet, ook 

niet als u deze vergeten bent. Een mobiele telefoon mag niet als rekenmachine worden 
gebruikt, alleen een aparte rekenmachine is toegestaan. 

• Na afloop van de inzage deponeert u uw examenwerk en evt. aantekeningen (tenzij u bezwaar 
wilt indienen, zie hieronder) in de hiervoor aangewezen vernietigingsbak. 

• De start- en eindtijd worden strikt gehanteerd, zodat er voldoende tijd is om de ruimte schoon 
te maken voor de volgende groep de ruimte betreedt. Zorg dat dus dat u op tijd aanwezig bent. 
Als u te laat komt, is toegang helaas niet meer mogelijk. Als de inzage is afgelopen, verlaat u 
direct het gebouw via de aangegeven route. 

• Het is niet toegestaan om uw opleider mee te nemen naar de inzage, ook niet als u hier 
voorheen wel toestemming voor heeft gehad. Wij willen kunnen garanderen dat iedereen 
voldoende afstand tot elkaar houdt. 

• Het is niet mogelijk om alles wat digitaal opgeslagen is te bekijken. 
• Het is toegestaan om aantekeningen te maken ten behoeve van een bezwaar. Deze 

aantekeningen moeten direct na afloop van de inzage worden ingeleverd, deze mogen de 
inzageruimte niet verlaten. U maakt de indiening van uw bezwaar definitief, door de kosten voor 
een bezwaar te betalen via onze webshop. Wij zullen u daarna een scan van uw aantekeningen 
per mail toesturen, zodat u uw aantekeningen verder kunt uitwerken. Als u dit heeft gedaan, 
zullen wij uw bezwaar toesturen aan de examencommissie. 

 

Bij deze extra bepalingen voor de inzage nemen we de adviezen en veiligheidsmaatregelen die nu 
gelden vanuit RIVM en overheid in acht. 

 


