
 

 

Heerlen, 10-4-2020 

 

Betreft: Afname examens op afstand  

 

Er moeten een aantal schoolexamens op afstand afgenomen worden. We hebben hiervoor regels 

opgesteld. Neem deze goed door en hou je er aan! 

➢ We verwachten dat jij volgens deze regels het examen aflegt. Van de  ouders/verzorgers 

verwachten we dat ze de regels in acht nemen. 

➢ Onregelmatigheden worden behandeld volgens het Examenreglement SVO|PL, artikel 5. 

 

Afname mogelijkheden 

1. Schriftelijke toets op afstand/thuis (forms) 

o Er is een duidelijke begintijd en eindtijd. Als je op basis van een officiële verklaring 

recht hebt op extra tijd, krijg je deze ook bij online examens. 

o Je dient 10 minuten voor begintijd klaar te zitten.  

o Vooraf hoor je van de docent of en welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden 

tijdens de toets. Andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 

o Je zit alleen in een rustige ruimte op een stoel aan een tafel/bureau, met de 

pc/laptop/telefoon voor je. 

o Het verlaten van de ruimte tijdens de toets is niet toegestaan.  

o Zorg dat de pc/laptop tijdens het examen is aangesloten aan een elektriciteitsbron of 

dat de accu volledig is opgeladen. Als de accu uitvalt, kun je niet verder aan het examen 

deelnemen en moet je gebruik maken van de herkansing. 

 

2. Mondeling op afstand/thuis 

o Je zit alleen in een rustige ruimte op een stoel aan een tafel/bureau, met de 

pc/laptop/telefoon voor je. 

o Het verlaten van de ruimte tijdens het examen is niet toegestaan.  

o Zorg voor een pc, laptop of telefoon met een functionerende microfoon en camera. 

De docent geeft aan op welke momenten deze in of uitgeschakeld dienen te zijn.  

o Zorg dat de pc/laptop tijdens het examen is aangesloten aan een elektriciteitsbron of 

dat de accu volledig is opgeladen. Als de accu uitvalt, kun je niet verder aan het examen 

deelnemen en moet je gebruik maken van de herkansing. 

o Er wordt bij afname van het mondeling gebruik gemaakt van MS Teams. Camera en 

microfoon moeten aan staan.  

o Vooraf hoor je van de docent of en welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden 

tijdens de toets. Andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Opdracht op afstand/thuis 

o De opdracht en inleverdatum staan vermeld in SOM. 

o Kopiëren van internet en/of anderen is niet toegestaan. 

o Je gemaakte opdrachten mag je niet doorsturen aan anderen. 

 

Tot slot 

➢ In geval van ziekte kunnen ouders/verzorgers je volgens de reguliere weg ziek melden. Bij 

correcte afmelding volgt een inhaalmoment. 

➢ Wanneer het examen om wat voor reden dan ook onverhoopt afgebroken moet worden, beslist 

de sectordirecteur wat de gevolgen hiervan zijn.  

 

Hopende U voldoende te hebben geïnformeerd,  met vriendelijke groet, 

 

 

D. Viguurs 

Sectordirecteur BCPL locatie Herle 

 

 
 

 
 

 

 


