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Reglement examenlocatie 
! Zie pag. 2 voor extra regels omtrent Corona-maatregelen ! 

 

De toezichthouders van het Test Center zullen strikt toezicht houden op de handhaving van het Test Center 

Reglement, zie onderstaande regels: 

 

● Zonder geldig legitimatiebewijs krijgt u geen toegang tot uw examen. Uw legitimatiebewijs wordt 

op het Test Center mogelijk ter verificatie gescand met een ID-scanner.  

● Er wordt tijdens het examen toezicht gehouden, onder andere met behulp van camera’s. 

Deze beelden worden niet opgenomen en niet bewaard. 

● Elke vorm van fraude heeft tot gevolg dat wij een melding doen bij uw examenorganisatie, er 

aangifte wordt gedaan en u in de toekomst geen examen meer kunt doen. 

● Op het Test Center ontvangt u van de toezichthouder een formulier met inloggegevens.  

Op het formulier staan tevens de toegestane materialen en hulpmiddelen bij uw examen. Andere 

dan daar genoemd, zijn niet toegestaan. 

● Op het Test Center ontvangt u kladpapier. Dit dient u na het examen in te leveren bij de 

toezichthouder. Het kladpapier mag niet eerder gebruikt worden dan na de start van het examen.  

● Zelf mee te nemen hulpmiddelen worden voor en na het examen door de toezichthouder 

gecontroleerd. Eventuele ongeoorloofde hulpmiddelen worden te allen tijde door de 

toezichthouder achtergehouden als bewijsmateriaal richting uw examenorganisatie. 

● Alle persoonlijke bezittingen dienen tijdens het examen te worden opgeborgen in een beschikbaar 

kluisje (inclusief horloge en uitgeschakelde elektrische apparaten). 

● Eten en drinken is tijdens het examen niet toegestaan. 

● WC-bezoek is tijdens het examen niet toegestaan. 

● Tijdens het examen kunnen de gegevens op uw legitimatiebewijs steekproefsgewijs worden 

gecontroleerd om uw identiteit vast te stellen. 

 

! Zie pag. 2 voor extra regels omtrent Corona-maatregelen ! 
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Coronaregels 

Veranderingen in regels 
Alle genoemde regels op pagina 1 zijn van toepassing met de volgende uitzonderingen: 

● Hoest of niest u, bent u verkouden of heeft u andere ziekteverschijnselen, dan kunt u  

geen examen doen. Dit geeft geen recht op restitutie van examengeld.  

● Houd tijdens een gesprek met de toezichthouder / surveillant altijd het spatscherm tussen u en uw 

gesprekspartner. 

 

(Hygiëne)maatregelen Test Center 
● De locaties maken gebruik van spatschermen. 

● Elke werkplek wordt na elk examen gedesinfecteerd. 


