Maatregelen locaties extern
Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn diverse maatregelen opgesteld door het RIVM om
verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 6 mei kondigde de overheid geleidelijke versoepelingen aan
waardoor examens op externe locaties weer zijn toegestaan. Uiteraard ook onder verscherpte
voorwaarden.

Eisen examenlocatie
•
•
•

Elke locatie heeft zijn eigen beleid opgesteld voor het ontvangst van de kandidaten. Kandidaten
dienen te allen tijde deze richtlijnen te volgen.
Elke locatie biedt de kandidaat de gelegenheid de handen te reinigen bij de toiletten.
De examenzaal incl. de tafels en stoelen dienen voorafgaand aan het examen gereinigd te zijn.

Aanpassingen examenzaal
•

De locatie dient de examenzaal zo in te richten dat er minimaal 1,5 meter afstand tussen de
kandidaten zit en dat de examinator hier ook op veilig afstand langs kan lopen. Bij voorkeur deze
opstelling aanhouden:

•

Examenwerkplekken (tafel incl. computer, muis en toetsenbord) worden na iedere afname
schoongemaakt.
De examenzaal is niet toegankelijk voor andere partijen.

•
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Maatregelen te nemen door de examenleider
•
•
•
•
•

•

De examenleider is verantwoordelijk tijdens het examen en kent de corona regels en voorschriften
en ziet toe op de naleving hiervan.
De examenleider heeft de mogelijkheid beschermende handschoenen te dragen.
De examenleider is verplicht om fysiek (direct en indirect) contact te voorkomen.
Bij ziekteverschijnselen wordt de kandidaat geweigerd.
De examenleider roept de kandidaten één voor één binnen in de examenzaal. Vervolgens wordt de
kandidaat ingeschreven en wordt het legitimatiebewijs gecontroleerd met inachtneming van de 1,5
meter afstand.
Na afloop van het examen worden alle tafels, stoelen, computers en muizen door de examenleider
gereinigd.

Maatregelen te nemen door de examenkandidaat
•
•
•
•
•
•
•

Naleven richtlijnen RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.).
Minimaal 1,5 meter afstand houden, ook in de wachtruimte.
Kandidaat wacht in de wachtruimte (met inachtneming van de 1,5 meter afstand) tot hij door de
examenleider naar binnen wordt geroepen.
Volg te allen tijde de instructies van de examenleider.
Blijf bij ziekteverschijnselen thuis.
Verlaat na het examen direct de locatie.
Door deel te nemen aan het examen, verklaart de kandidaat te voldoen aan de voorwaarden,
zich te houden aan de voorschriften zoals gesteld in het protocol en aan de instructies van de
examenleider en locatie.
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