
Examenregels 2021 Basis en Kader Beroepsgerichte Leerweg 

Deze regels gelden ook tijdens de Generale-oefenexamens komende week! 

 

Over een paar weken is het zover; Centraal Digitaal Examen VMBO. 

Om het tijdens de examens allemaal goed te laten verlopen gelden een aantal regels waar iedereen zich 

aan moet houden; 

 

• Mis je een examen door Corona-klachten dan mag je met een verklaring van een 

negatieve/positieve test het gemiste examen inhalen. Kan je dit niet aantonen, dan wordt het 

een herkansing tijdens de herkansingsperiode. 

• Zorg dat je ruim 10 minuten vóór de start van je examen bij het examenlokaal 2.2/2.3 aanwezig 

bent. (zie rooster) 

• Er mag géén papier mee de examenruimte in. Het eventueel benodigde kladpapier en een potlood 

liggen al klaar naast de PC  

• Je mobiele telefoon (en andere afspeel- of opnameapparatuur) gaan uit en in de tas. 

• Direct bij binnenkomst ga je achter de PC zitten waar jouw naam op staat. Je tas zet je naast je op de 

grond, je jas hang je aan de rugleuning van je stoel. 

• Spreken met elkaar is streng verboden! 

• Je start je examen pas als de examinator het startsein geeft. Je luistert eerst goed naar de instructies.  

• Je inlognaam is je leerling-nummer en het wachtwoord staat per vak en niveau op het bord. 

• Tijdens het examen mag je het examenlokaal niet verlaten zonder toestemming dus ga van te voren 

naar het toilet. 

• Ben je te laat, dan mag je nog wel examen doen in de resterende tijd, dus de gemiste tijd mag je niet 

inhalen. Wanneer je te laat bent kom je zachtjes de examenruimte in en gaat op je plaats zitten 

waarna de examinator naar je toe komt om je instructies te geven.  

• Wanneer je méér dan een half uur te laat komt, heb je het examen gemist. Als je geen geldige reden 

hebt moet het tijdens de herkansingsperiode herkanst worden. 

• Kom je ergens niet uit of je voelt je niet lekker dan vraag je een toezichthouder naar je toe te komen 

door je hand op te steken, dus niet roepen! 

• Wanneer er een fout optreedt met de computer, koptelefoon of met het te maken examen steek je je 

hand op, er wordt niet geroepen. Je werk wordt automatisch opgeslagen wanneer de pc uitvalt dus 

blijf rustig. 

• Als je klaar bent met je examen controleer je of je alle opdrachten hebt gemaakt en sluit je af door in 

het overzicht op ‘inleveren’ te drukken. Daarna verzamel je rustig je spullen en verlaat je stil de 

examenruimte. 

• Sommige leerlingen hebben een kruisje achter hun naam op de sticker, dat betekent dat ze door 

omstandigheden een half uur extra tijd hebben. 

• Blijf na het verlaten van de examenruimte niet napraten voor de deur of op de gang, maar ga direct 

naar beneden 

• Wie fraudeert krijgt een 1! Het heeft ook geen zin om bij de buurvrouw/man op het scherm te kijken 

want die heeft altijd een andere versie van het examen. 

• Wat mag je wél op je tafel hebben liggen? 

- Voor Nederlands en Engels heb je woordenboeken nodig, wij zullen er voor zorgen dat er 

genoeg woordenboeken in het examenlokaal aanwezig zijn. Bij de andere vakken mag je ook 

moeilijke woorden opzoeken in het woordenboek. 

- Een flesje drinken, maar zorg dat de dop er goed opzit. Geen snoep vanwege geritsel! 

- Eventueel zakdoekjes. 

 

Niet vergeten: je mag niets van elkaar lenen! 

 

Tot slot: heel veel succes met je examens! 

Namens het CBurg-team, mw. H.van Dam (examensecretaris) 


