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Werkinstructie afname Aangepaste CBT-examens: Variant B Extra tijd en 
aandacht - Corona 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de presentielijst, ID-strookjes en proces-verbaal aanwezig zijn (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775). 
 Bij gebruik van een ander lokaal dan H00: Gebruik computers die zo ver mogelijk uit 

elkaar staan. 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, pennen en flesjes water klaar. 
 Leg de geknipte strookjes met ID’s en wachtwoorden klaar.  
 
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). 

 
Ophalen kandidaten 
 Kandidaten worden na ontvangst en controle door receptie meteen doorgestuurd naar 

het CBT-lokaal. 
 

Voer controle identiteitsbewijzen uit volgens de werkinstructie fraudepreventie en 
controle identiteitsbewijzen Corona. 
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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 ID-strookje, flesje water, pen en papier bevinden zich op uw tafel. 
• Heeft u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op dan kom ik naar u toe. Bij 

dit examen kan ik, zonder het antwoord op de vraag te geven een toelichting geven 
op de vraag, bijvoorbeeld als u de vraag niet begrijpt. Ook kan ik woorden die u niet 
begrijpt toelichten, zo lang het geen vaktermen of begrippen zijn. 

• Neem alle tijd om de vragen rustig te lezen, te beluisteren en te beantwoorden. U 
mag, in het redelijke, zoveel tijd nemen als nodig. Rechtsboven in beeld ziet u straks 
een balkje, dit balkje geeft aan hoe ver u bent met het beantwoorden van de vragen. 
Dit geeft dus niet aan hoeveel tijd u nog heeft. Ik adviseer u om tijdens het examen 
de koptelefoon te gebruiken om de vragen te laten voorlezen, dan weet u zeker dat u 
geen woorden overslaat in de vraag. Daarnaast kunt u zich wellicht ook beter 
afsluiten voor omgevingsgeluiden. 

• Als het examen is afgerond kunt u de opgaven en de juiste antwoorden bekijken. 
• De feedback met betrekking tot uw examen kunt u via MijnSVPB bekijken. 
• Als u klaar bent kunt u rustig het lokaal verlaten. 
• Wanneer u het examen gestart heeft,  is een korte introductietekst te zien en u kunt 

een korte instructie video kijken over de soorten vragen die u kunt verwachten en 
het gebruik van Readspeaker, de voorleessoftware. Als u de koptelefoon opzet kunt u 
video bekijken en de voorleessoftware testen. U kunt het volume aanpassen met het 
schuifje of met de knoppen op het toetsenbord.  

• Let op: Readspeaker is NIET beschikbaar bij het examen Beroepsgericht Engels. 
• Wanneer u op ‘doorgaan’ klikt, start het examen. Er zal weer een introductietekst 

verschijnen waarin staat uit hoeveel vragen het examen bestaat.  U kunt de vragen 
beantwoorden door het juiste antwoord aan te klikken. 

• Als u geen vragen meer heeft wens ik u veel succes! 
• U kunt nu inloggen. 

 
 
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 en de 
introductievideo, de kandidaat klikt op ‘doorgaan’ om met het examen te beginnen. 

 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 mogelijkheid 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’. 
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 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. 

 Meld storingen aan computers direct aan de ICT Helpdesk (toestel 4619). 
 Kandidaten mogen naar het toilet, maar onder begeleiding. Bel daarvoor iemand van 

kantoor, spreek dit vooraf af. 
 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 
 Maak alle toetsenborden, muizen, koptelefoons, armleuningen en bureaubladen 

schoon met een alcoholdoekje. 
 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. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 

 


