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Eis
Voor iedere kandidaat is een werkruimte gereserveerd van tenminste 50 x 70 centimeter.
Daarnaast is voor iedere kandidaat een stoel beschikbaar.
Wanneer kandidaten in een klassieke klasopstelling zitten, bedraagt de afstand (=hartmaat)
tussen de schermen tenminste 150 centimeter. Wanneer de gebruikte beeldschermen groter
zijn dan 17 inch, wordt de afstand bij iedere 2 inch vergroot met 5 centimeter.
Indien de bij 02 genoemde afstand niet mogelijk is, wordt verplicht een tussenschot geplaatst.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele tussenschotten.
De examenopstelling is zodanig dat kandidaten niet bij elkaar op het scherm kunnen kijken c.q.
de vragen en/of antwoorden kunnen lezen. Daarnaast is de examenopstelling van dien aard dat
de examenleider:
 De kandidaten vrijelijk kan bereiken;
 Op het scherm van de kandidaten kan kijken;
 Kandidaten kan assisteren met de bediening van de apparatuur (indien noodzakelijk);
 Examens van de kandidaten kan starten en afsluiten;
 Toezicht, identiteit controle en controle van inloggegevens kan uitvoeren.
De examenopstelling is zodanig dat kandidaten, welke klaar zijn met het examen, de ruimte
kunnen verlaten zonder dat andere kandidaten hier last van ondervinden.
Kandidaten worden door de examenruimte heen verspreid op aanwijzen van de examenleider.
De examenleider heeft zicht op alle kandidaten en beeldschermen zonder dat er een fysieke
afscheiding aanwezig is.
De examenleider dient in de examenruimte te beschikken over een eigen tafel en stoel.
Voor de eventuele aanwezigheid van een toezichthouder en/of gecommitteerde dient een stoel
en tafel aanwezig te zijn in de examenruimte.
Jassen, tassen en overige buitenkleding is niet toegestaan in de examenruimte. Wanneer de
locatie geen voorziening heeft om e.e.a. te bergen, dient dit ingeleverd te worden bij de
examenleider welke hier te allen tijden toezicht over kan houden.
Communicatiemiddelen, audio- en videoapparatuur, horloges en smartwatches mogen niet in
bezit van de kandidaat zijn wanneer deze in de examenruimte is. Wanneer de locatie geen
voorziening heeft om e.e.a. te bergen, dient dit ingeleverd te worden bij de examenleider
welke hier te allen tijde toezicht over kan houden. Alvorens het inleveren van
communicatiemiddelen bij de examenleider, dienen deze uitgeschakeld te zijn. De
examenleider controleert dit.
Om comfortabel examen te kunnen doen, voldoet de examenruimte aan de volgende eisen:
 De temperatuur is aangenaam (19 – 21 graden);
 Er is voldoende ventilatie;
 Er is voldoende verlichting;
 Er is geen geluidsoverlast;
 De ruimte is rookvrij;
 De ruimte is vrij van posters, aanplakbiljetten en andere mogelijk afleidende
muurbekleding.
De examenruimte dient tenminste een half uur voor aanvang van het examen beschikbaar te
zijn voor de examenleider, surveillanten, gecommitteerde en/of toezichthouder(s). Indien de
examenruimte niet correct is qua indeling, is er een contactpersoon beschikbaar om de ruimte
correct in te delen.
De examenleider is bevoegd de examenruimte af te keuren. Wanneer de examenruimte
afgekeurd wordt heeft de opdrachtgever de mogelijkheid een andere examenruimte ter
beschikking te stellen (op hetzelfde adres). Wanneer dit niet mogelijk is en de examenruimte
afgekeurd wordt, vervalt het examen. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
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Aanvullende eisen t.b.v. het afnemen van CBT-examen op locatie:
15
16

17

18
19
20

Netwerkverbinding beschikbaar van tenminste 100 Mb/s.
Netwerkverbinding wordt bekabeld aangeleverd met:
- Een patchkabel (Cat. 5e of hoger);
- Een wall outlet t.b.v. UTP (RJ-45).
Het verkeer van en naar de domeinen qmark.nl, ebvn.nl, vcainfra.nl en gaat buiten een
eventuele Proxy en Firewall om. Dit heeft ook betrekking op alle eventuele subdomeinen van
eerdere genoemde domeinen.
Netwerkverbinding beschikt over een DHCP server welke automatisch IP adressen uitdeelt
aan de router van EBVN (tenminste 1 vrij IP adres).
Stabiele internetverbinding met voldoende capaciteit (geen inbelverbinding).
EBVN zorgt voor distributie naar de eigen systemen middels draadloze verbinding.
Indien er niet voldaan kan worden aan de punten 15 t/m 20, kan EBVN een eigen mobiele,
back-up oplossing mee nemen. De locatie dient hiervoor wel ramen met zicht naar buiten te
hebben. Eventuele meerkosten kunnen berekend worden voor het gebruik van deze
mobiele data verbinding.
Let op! Per 1 september 2017 bestaat de mogelijkheid NIET MEER om een papieren
noodexamen in te zetten. Indien verbindingen niet tot stand gebracht kunnen worden, kan
er geen examen afgenomen worden.

Indien u twijfelt over uw opstelling, netwerk of andere zaken rondom het
afnemen van examens, kunt u altijd contact met EBVN opnemen via
info@ebvn.nl of telefonisch via 0181 – 638 449.
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