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Werkinstructie afname  Effectief waarnemen 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de presentielijst, ID-strookjes en proces-verbaal aanwezig zijn (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775). 
 Examencentrum Amersfoort: zet het tv-scherm aan de wand aan en start de 

examenmededelingen. 
 Zet de computers aan en controleer of er netwerkverbinding is. 

De volgende tekst verschijnt op het scherm: 

 
 Let op temperatuur en zoninval (zonwering, ramen, airco). 
 Controleer of de koptelefoons aanwezig en aangesloten zijn voor eventuele 

audio/videofragmenten en de standaard aanwezige voorleessoftware. 
 Leg kladblokjes en pennen neer. 
 Snijd de strookjes met ID’s en wachtwoorden en leg de strookjes klaar bij de PC’s.  
 
Ophalen kandidaten 
 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle 

kandidaten aanwezig zijn.  
 Ga naar de kandidaten toe, meld voor welk examen u hen komt halen en vraag om bij 

het horen van hun naam hun hand op te steken.  
 Lees vervolgens luid en duidelijk de namen op de presentielijst op. 
 Voordat u naar het examenlokaal gaat attendeert u de groep op het noodzakelijke 

identiteitsbewijs en meldt u dat er geen smartphones en horloges e.d. meegenomen 
mogen worden. 

 
Voer controle identiteitsbewijzen uit volgens de werkinstructie fraudepreventie en 
controle identiteitsbewijzen. 
 
Start examen 
Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u namens de SVPB welkom op dit 
examen. (stel eventuele extra aanwezige personen voor aan de kandidaten). 
 
Uit te spreken tekst 
Graag uw aandacht voor het volgende: 

• Alleen het identiteitsbewijs, ID-strookje, kladblokje en pen liggen op uw tafel. 
• Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op dan kom ik naar u toe. 
• U kunt de opgaven door de computer laten voorlezen, zet hiervoor de koptelefoon 

op.  
• Het examen Effectief waarnemen bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste gedeelte bevat 

10 vakkennisvragen. Deze kunt u in willekeurige volgorde maken. Als u klaar bent 
klikt u op doorgaan.  

• Het tweede onderdeel bestaat uit 3 filmpjes van ieder 5 minuten. Voor iedere film zit 
een instructie. Lees deze goed door.  

• Tijdens de film maakt u aantekeningen. Noteer alles wat u opvalt.  
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• Wanneer u een incident gezien heeft klikt u onder de film op “ja” en op doorgaan om 
de vragen te beantwoorden. Als u klaar bent met de vragen over film 1 klikt u op 
doorgaan en komt u bij film 2, enzovoort.  

• Als het examen is afgerond kunt u gedurende de nog resterende tijd de opgaven en 
de juiste antwoorden bekijken. 

• Als u klaar bent kunt u rustig het lokaal verlaten.  
• Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan. 
• U kunt nu inloggen en ik wens u veel succes. 

 

Laatkomers: 
 Examencentrum Amersfoort: 

• Tot 30 minuten na het ophalen van de kandidaten kunnen kandidaten die te laat 
zijn, nadat zij de verklaring laatkomers ingevuld hebben, alsnog toegelaten worden 
(de receptie regelt dit). 

• Na 30 minuten laat de examenleider de laatkomers binnen en neemt de ingevulde 
verklaringen in en voeg deze als bijlage bij het proces-verbaal. Deze laatkomers 
hebben nu nog de resterende examenduur van 20 minuten voor hun examen. 

• Controleer ook bij laatkomers het identiteitsbewijs, let op smartphones en 
smartwatches/horloges en laat de presentielijst tekenen. 

 Op locatie 
• De examenleider beslist en vermeldt dit op het proces-verbaal. 

 
Verloop van het examen 

• Na het opstarten van het examen krijgt de kandidaat  een extra melding over het 
opstarten van de Secure Player: 

• Sommige veiligheidsprocessen van Questionmark Perception kunnen toepassingen 
afsluiten om te verhinderen dat ze de veiligheidsmechanismen verstoren. Sla uit 
voorzorg uw gegevens op en sluit alle toepassingen af behalve uw webbrowser. 
Klik op OK. 

• Aan het begin van elk examen verschijnt er een welkomstboodschap, de kandidaat 
klikt op ‘doorgaan’. Vervolgens verschijnt de eerste opgave in beeld en begint de 
tijd van het examen te lopen. Dit wordt bovenin het scherm getoond. 

• Alle opgaven moeten beantwoord worden alvorens men kan afsluiten. 
• Nadat alle opgaven beantwoord zijn klikt de kandidaat op ‘doorgaan’, vervolgens 

bevestigt de kandidaat dat de antwoorden verstuurd kunnen worden. 
• De kandidaat krijgt in beeld dat het examen afgerond is en krijgt de voorlopige 

uitslag op het scherm te zien.  
• De kandidaat heeft nu de mogelijk tot het bekijken van de beantwoorde opgaven.  

 
LET OP: Zodra een kandidaat zijn examen afgesloten heeft door op de knop ‘Hoofdmenu’ te 
klikken, is bekijken van opgaven niet meer mogelijk. 
 

• Hierna klikt de kandidaat op ‘Hoofdmenu’ en kan, indien aan de orde, met het 
volgende examenonderdeel beginnen. 

• Na het klikken op Hoofdmenu wederom een melding over de Secure Player: 
Questionmark Secure wordt nu afgesloten. Klik op Ja om te bevestigen. Klik op 
Nee om met dit assessment door te gaan. Klik op Ja. 
 

 Examencentrum Amersfoort: meld storingen aan computers direct aan de ICT  
Helpdesk (toestel 619). 
 

 Examencentrum Amersfoort: wees attent op het soms harde geluidsniveau van 
koptelefoons, via de knoppen op het toetsenbord kan dit worden aangepast. 
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 Commentaar ten aanzien van de inhoud van het examen 

Als een kandidaat commentaar heeft op de inhoud van een of meer examenopgaven, 
noteer dan op het proces-verbaal duidelijk: 
• het kandidaat-ID 
• de naam van het examenonderdeel 
• het nummer van de vraag waar een opmerking over is. Zet daarbij wat het 

commentaar op de vraag is.  
Informeer de kandidaat dat zijn commentaar wordt doorgegeven en uitgezocht. Mocht 
het commentaar terecht zijn dan wordt dit verwerkt in de examenuitslag. Hij ontvangt 
hierover GEEN apart bericht van de SVPB. 
Formeel kan nog geen bezwaar worden ingediend omdat de uitslag nog niet is 
vastgesteld. 

 
Administratieve afhandeling na afloop van het examen 
 Sluit alle apparatuur af. 
 Vul het proces-verbaal in. Meld bij storingen aan computers het unieke nummer van 

de computer en het ID-nr. van de kandidaat.  
 Verzamel de presentielijst, het proces-verbaal en evt. bijlagen, kladpapier/ 

aantekeningen en de ID-strookjes en doe alle documenten in de envelop.  
 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen box. 

of 
Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examen naar het postagentschap. 


