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Do's-and-don'ts tijdens het verloop van de theorie-examens 

 

 
 

1. Algemeen 
• U moet de bewegwijzering op de grond volgen. 

• Houd uw identiteitskaart klaar bij het binnenkomen van het examenlokaal. 
 
 

2. Examenprocedure 
• Al uw persoonlijke spullen moet u bij aankomst onder uw examentafel opbergen. 

• Tijdens de volledige duur van het examen moeten uw gsm en uurwerk uitgeschakeld zijn 
en in uw boekentas of handtas worden opgeborgen. 

• U mag niet rondlopen in het examenlokaal. 

• U mag in het examenlokaal niet met andere kandidaten communiceren. 

• U mag tussendoor drinken maar eten in het examenlokaal is verboden. 

• Een toiletbezoek wordt enkel toegestaan ná het afsluiten van een examenvak en vóór het 
opstarten van een volgend examenvak. 

• Tijdens het examen mag u enkel uw schrijfgerief, een tekenpasser, een gradenboog, een 
meetlat en een mechanische navigatie-rekenliniaal gebruiken. 
Wij stellen u ter beschikking: 

- de nodige bijlagen 
- kladpapier 
- een rekenmachine HP 10s+ scientific calculator. 

• Als u tijdens het examen bijkomend kladpapier nodig heeft, gelieve dan uw hand op te 
steken. De toezichthouder zal u dit komen brengen. 

• Steek uw hand op als op uw scherm de boodschap komt dat uw bijlagen worden afgedrukt. 
De toezichthouder zal u deze komen brengen. 

• Mocht u een vraag hebben, steek dan uw hand op. Een toezichthouder komt naar u toe. 

• Over de inhoud van examenvragen wordt tijdens het examen niet gecommuniceerd. 

• Tijdens het examen kan u bij een vraag een opmerking plaatsen. Klik hiervoor op het 
“opmerking”-icoontje. De opmerking zal worden gebruikt voor de evaluatie van de vragen 
maar heeft geen invloed op uw examenresultaat.  

• U kan een notitie toevoegen aan een vraag. Klik hiervoor op het “toelichting”-icoontje. 
Deze notitie is enkel voor uzelf bedoeld en verdwijnt bij het afsluiten van het examen. 

• Indien nodig mag u tussen 11.30 en 13.00 uur een middagpauze van 30 minuten inlassen 
ná het afsluiten van een vak en vóór het opstarten van een volgend examenvak. 

 
 

3. Na het examen 
• Na het beëindigen van uw examen blijft u zitten en steekt u  hand op. 

• Uw eigen spullen bergt u in stilte op. 

• Alle bijlagen, het kladpapier en de rekenmachine geeft u aan de toezichthouder af. 

• U verlaat in alle stilte het lokaal en gaat met de lift rechtstreeks naar de uitgang op de 
benedenverdieping. 
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• Uw examenresultaat wordt ten laatste binnen 48 uur na het afsluiten van uw examen naar 
u gemaild. 

 
 
 
OPGELET! 
Het niet naleven van deze regels zal resulteren in de nietigheid van het examen en een verbod 
van 12 maanden om een ander examen af te leggen. 


