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Werkinstructie afname mondeling examen kennisonderdelen  
 

Controle en handelingen vooraf 

◆ Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775). 

◆ Examinatoren overleggen taakverdeling. 

◆ Let op temperatuur en zoninval (zonwering, ramen, airco). 

 

Ophalen kandidaten 

◆ Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat aanwezig is.  

◆ Haal de kandidaat op. 

◆ Voordat u naar het examenlokaal gaat attendeert u de kandidaat op het 

noodzakelijke identiteitsbewijs en meldt u dat er geen smartphones en horloges 

e.d. meegenomen mogen worden. 

 

Kennismaking met kandidaat 

Stel bij de kennismaking de kandidaat zoveel als mogelijk op zijn gemak. 

 

Voer controle identiteitsbewijzen uit volgens de werkinstructie fraudepreventie 

en controle identiteitsbewijzen. 

 

Uit te spreken tekst 

Graag uw aandacht voor het volgende: 

◆ Per examenonderdeel is 30 minuten tijd beschikbaar. Als u meer 

examenonderdelen mondeling moet afleggen, dan worden deze onderdelen direct 

aaneengesloten afgenomen. 

◆ Hebt u vragen of begrijpt iets niet goed: geef dit dan aan.  
 

Afname examen 

◆ De examinatoren hebben de benodigde opgaven voor zich. 

◆ Eén van de examinatoren leest de vraag op en controleert of de kandidaat de 

vraag heeft begrepen. De andere examinator noteert de antwoorden van de 

kandidaat. 

◆ De kandidaat krijgt per opgave voldoende bedenktijd. 

◆ Na beantwoording van de laatste opgave verlaat de kandidaat de ruimte en wacht 

op de gang. 

◆ De examinatoren bespreken de gegeven antwoorden, bepalen de scores en het 

cijfer en vullen deze scores en het cijfer in. 

◆ Het beoordelingsrapport wordt door beide examinatoren getekend. 

 

Meedelen uitslag 

◆ Roep de kandidaat binnen en deel de uitslag mee met een beknopte motivatie.  

◆ Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat de definitieve 

uitslag wordt gemaild. 

◆ Examineer de overige kandidaten. 
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Administratieve afhandeling 

◆ Doe de volgende documenten in een envelop: 

• vakkennisopgaven (2 exemplaren per kandidaat per examenonderdeel) 

• beoordelingsrapporten 

• presentielijst  

• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

◆ Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 

◆ Berg de envelop op in de metalen box. 

 


