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Reglement examencentrum Amersfoort
Uw examen wordt gefaciliteerd in een professionele examenomgeving. De receptionistes en
examenfunctionarissen zullen strikt toezicht houden op de handhaving van dit reglement. Houdt
u hiermee vooraf rekening alstublieft. In het examencentrum zijn de volgende regels van
toepassing waar u zich aan dient te houden:
1. Zonder geldig identiteitsbewijs krijgt u geen toegang tot uw examen. Tijdens het examen
worden de gegevens op uw identiteitsbewijs gecontroleerd om uw identiteit vast te
stellen.
2. Het examencentrum is alleen toegankelijk voor examenkandidaten. Eventuele
begeleiders moeten wij verwijzen naar horecagelegenheden in de directe omgeving
(Brasserie De Wing, Printerweg 41 of Panini Italia bij station Schothorst, beide op
loopafstand van het examencentrum).
3. Na uw examen kunt u geen gebruik meer maken van de ontvangstruimte in ons
examencentrum, hiermee wordt de rust bewaard voor kandidaten die zich voorbereiden
op hun examen. Wilt u wachten op medekandidaten, dan verwijzen wij u naar de
hierboven genoemde horecagelegenheden.
4. Het plegen van (of poging tot) fraude zal ertoe leiden dat het examenresultaat ongeldig
wordt verklaard. Er wordt tijdens het examen toezicht gehouden, onder andere met
behulp van camera’s.
5. Op uw oproep of in uw emailbevestiging staan de zelf mee te nemen hulpmiddelen bij
uw examen. Andere dan daarin genoemd, zijn niet toegestaan.
6. Zelf mee te nemen hulpmiddelen worden voor en na het examen gecontroleerd.
Eventuele ongeoorloofde hulpmiddelen worden te allen tijde achtergehouden als
bewijsmateriaal richting uw exameninstelling.
7. Alle persoonlijke bezittingen dienen tijdens het examen te worden opgeborgen in een
kluisje (inclusief horloges en uitgeschakelde apparatuur).
8. Eten tijdens het examen is niet toegestaan. Het is toegestaan om doorzichtige flessen
met water (geen labels, stickers etc op de flessen aanwezig) mee te nemen naar het
examenlokaal.
9. WC bezoek tijdens het examen is niet toegestaan.
10. Indien van toepassing worden rekenmachines, pennen en potloden in het
examencentrum ter beschikking gesteld.
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