
Do’s and don’ts bij het afleggen van een digitaal examen 

 

DO’S DON’TS 
Leg het digitaal examen af op een locatie waar u 
over een stabiele internetverbinding beschikt.  

Verlaat de kamer niet tijdens het afleggen van 
het examen (behalve voor het ophalen van 
eventuele outprints, zie te volgen procedure).  

Neem altijd deel aan het demo-examen dat 
voorafgaandelijk door de stagedienst wordt 
georganiseerd. Leg het werkelijke examen in 
identieke omstandigheden af als het demo-
examen (dus met dezelfde computer, op dezelfde 
locatie en met dezelfde internetverbinding). 

Laat geen tekstboeken of ander 
studiemateriaal op uw bureau / tafel liggen.  

Tijdens het digitaal examen wordt u gemonitord 
d.m.v. zogenaamde proctoring software. Bij het 
gebruik van uw professionele laptop (en/of het 
netwerk van het kantoor), moet tijdig met de IT 
afdeling van de werkgever worden nagegaan of 
dergelijke software ondersteund wordt (de 
software kan immers door bepaalde firewalls 
worden geblokkeerd). 

Praat niet luidop tijdens het afleggen van het 
examen (vermijd bijvoorbeeld het hardop 
voorlezen van de vragen).  

Gebruik altijd Google Chrome als browser. Gebruik geen hoofdtelefoon, smartwatch,  enz. 
en laat dit materiaal ook niet op uw bureau / 
tafel liggen.  

Toon altijd het blanco kladpapier door het voor 
de webcam of de camera van de smartphone te 
houden (bij de aanvang van het examen). 

Telefoneer niet tijdens het afleggen van het 
examen. Het gebruik van de smartphone is 
uitsluitend toegestaan om de kamer te filmen 
tijdens het afleggen van het examen. 

Toon altijd de eventuele outprints van de opgave 
en/of de bijlagen van het examen door ze voor de 
webcam of de camera van de smartphone te 
houden (bij de aanvang van het examen). 

 

Als u de kamer moet verlaten voor het ophalen 
van de outprints van de opgave en/of de bijlagen 
van het examen, film deze volledige procedure 
dan met de camera van uw smartphone en licht 
toe waarom u de kamer verlaat.  
Plaats de smartphone zodanig in de kamer waarin 
u het examen aflegt, dat de ruimte zo volledig 
mogelijk in beeld wordt gebracht.  
Sluit het digitaal examen correct af (volg exact de 
afsluitprocedure die u voorafgaandelijk van de 
stagedienst zal ontvangen). 
Gebruik in geval van technische problemen de 
chatfunctie van het examenplatform en stel uw 
vraag in het Engels. Gebruik deze chatfunctie 
uitsluitend voor technische vragen en niet voor 
praktische en/of inhoudelijke vragen.   

 


