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Rapportage (+ extra examentijd) – COVID-19 
 

Controle en handelingen vooraf 

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

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

◆ Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle apparatuur werkt. 

◆ Examencentrum Amersfoort: meld storingen aan computers direct aan de ICT  

Helpdesk (toestel 619). Als de computers dienst weigeren, kan dit examenonderdeel 

geen doorgang vinden. 

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

◆  

Aandachtspunten ter voorkoming verspreiding COVID-19 

1. Controleer of bij of voor de ingang van de examenruimte kandidaten hun handen 

kunnen schoonmaken. 

2. Controleer of muizen, toetsenborden, bureaus en/of tafels afdoende schoongemaakt 

zijn of kunnen worden (b.v. met alcoholdoekjes). 

3. Houd tussen de examenplekken voldoende afstand, dit kan b.v. door telkens één 

computer over te slaan. 

4. Deel de opgaven uit voordat de kandidaten op hun plaats zitten. 

 

Ophalen kandidaten 

◆ Examencentrum Amersfoort: kandidaten worden na ontvangst en controle door 

receptie meteen doorgestuurd naar de examenruimte. 

◆ Op de locatie van de onderwijsinstellingen vindt het ophalen of naar de 

examenruimte brengen van kandidaten plaats in overleg met de contactpersoon.  

 

Voer controle identiteitsbewijzen uit volgens de werkinstructie fraudepreventie en 

controle identiteitsbewijzen Corona 
 

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: 

• Het examenonderdeel Rapportage bestaat uit open werk en wordt met de computer 

uitgewerkt.  

• Zet uw naam en geboortedatum in de rechterbovenhoek. 

• Dit examen duurt 90 minuten (bij extra examentijd 120 minuten).  

• U mag aantekeningen maken op de examenopgaven, deze worden na het examen 

ingenomen en vernietigd. 

• Tijdens het examen kunnen geen vragen worden gesteld. Bij onoverkomelijke 

problemen steekt u uw hand op en wacht u op mijn reactie. 

• Als u klaar bent print u uw uitwerking 2x. Ik haal uw uitwerkingen uit de printer en 

geef u vervolgens een seintje als u het lokaal kunt verlaten.  
• De uitslag wordt binnen 20 werkdagen gemaild. 

• U kunt nu beginnen en veel succes. 

 

Tijdens de examenafname 

Meld na 80 (110) minuten dat de kandidaten nog 10 minuten hebben. 

 

Als een kandidaat klaar is 

◆ Controleer of het document niet is bewaard op de pc. 
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Na afloop van dit examenonderdeel 

◆ Leg het printwerk op volgorde van de presentielijst. 

◆ Let op: De kandidaat hoeft het gemaakte werkt niet te ondertekenen. 

 

Administratieve afhandeling 

◆ Doe de volgende documenten in een envelop: 

• opdrachten, uitwerkingen 

• presentielijst 

• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

◆ 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. 


