
 

Instructieformulier digitaal examen 
 
 

Voorbereiding 

o Zorg voor een werkend apparaat (laptop/tablet/telefoon) met voldoende batterij 
waarmee je via wifi toegang kunt krijgen tot internet. Er kan geen gebruik worden 
gemaakt van stroompunten. 

o Verplichting: neem het digitale proefexamen minimaal 1 keer door om te kijken hoe je 
apparaat omgaat met de examen software. Doordat je je ook registreert voor het 
proefexamen, kan Tinley Academie zien of je aan deze eis hebt voldaan. 

o Het proefexamen en instructievideo over het digitale examen kun je vinden op studienet. 
o Als je tijdens het examen niet weet hoe het programma werkt en je meegenomen 

apparaat de software niet kan verwerken, is er geen mogelijkheid om er dan nog iets aan 
te doen. Het geeft ook veel onrust in de klas.  

o Voor aanvang van het examen is er een tekst met regels en opmerkingen. Lees deze 
zorgvuldig door.  
 

Tijdens het examen 

o Wacht met inloggen in het examen, totdat de examinator een seintje geeft. Inloggen op 
de WIFI van de leslocatie mag wel alvast. 

o Zorg dat het geluid van je apparaat uit staat.  
o Sluit alle andere tabbladen op je scherm. 
o Bij de start van het examen vul je je voor- en achternaam in. Daaronder je 

geboortedatum.  
o Het is toegestaan om leeg kladpapier te gebruiken. Dit dien je vóór vertrek in te leveren 

bij de examinator. 
o Aantekeningen op papier die van te voren zijn gemaakt mogen niet gebruikt worden. 
o Zorg dat er geen andere spullen op je tafel staan. Het gebruik van een waterflesje mag 

wel.  
o Eten tijdens het examen is niet toegestaan. Dit is hinderlijk voor medecursisten. 
o Na afloop van je examen: uitloggen! Je behaalde resultaten worden anders niet goed 

opgeslagen! 
o Wanneer je klaar bent, mag je op zijn vroegst 45 minuten na aanvang van het examen zo 

geruisloos mogelijk het lokaal verlaten (tenzij examinator anders beslist)? 
o Wanneer een apparaat onverhoopt toch crasht tijdens je examen, dan is er een beperkte 

mogelijkheid om op een apparaat van Tinley Academie je examen te doen. 
o Wanneer er een stroomstoring is of problemen met internet-toegang zal de examinator 

beslissen of gekozen wordt voor het afnemen van schriftelijk examen of niet. 

 


