Examen
Examensecretaris vo
maandag 23 maart 2015, 14.30 – 17.20 uur

Omcirkel het juiste antwoord. Onderling overleg toegestaan.
1. De voorgeschreven afstand tussen de tafeltjes in de examenzaal is:
a. De gemiddelde armlengte van de leerlingen die examen doen.
b. 40 cm
c. 80 cm
d. Er is niets voorgeschreven.
2. Om gehandicapte leerlingen op aangepaste wijze examen te mogen laten doen, is het
noodzakelijk dat:
a. er vooraf contact is geweest met het Examenloket.
b. de inspectie toestemming heeft gegeven.
c. de leerling een zichtbare handicap heeft of er een verklaring van een psycholoog of
orthopedagoog aanwezig is.
d. de minister toestemming heeft gegeven.
3. Een examen kan gespreid worden over twee of drie tijdvakken als:
a. een leerling tijdens het eerste tijdvak op vakantie is.
b. een leerling tijdens het eerste tijdvak door ziekte of overmacht niet in staat is geweest bij
alle examens aanwezig te zijn.
c. een leerling wel het schoolexamen op tijd heeft afgesloten, maar voor bepaalde vakken
nog extra oefening kan gebruiken en daarom het examen graag nog even uitstelt.
4. In het weekend voor de start van de cspe’s bij u op school, heeft een leerling bij het handballen
haar rechterpols gekneusd. Zij kan het cspe niet maken. Wat moet u nu doen?
a. Overleggen met de leerling over de vooruitzichten. Als zij binnen een redelijke termijn
wel weer haar hand kan gebruiken, kan haar examen worden uitgesteld. Niet alle
cspe’s hoeven immers op hetzelfde moment ingepland te worden.
b. In het overleg blijkt dat zij tot de zomer in het gips moet. Afhankelijk van het vak kan in
overleg met het CvTE bekeken worden of zij de handelingen door iemand anders mag
laten verrichten, waarbij de kandidaat instructies geeft.
c. Dit is einde verhaal. De enige uitkomst is beroep doen op artikel 59 (gespreid examen
over twee jaar); de algemene vakken kan ze wel maken, omdat het om digitale
examens gaat. Ook zal daarvoor tijdverlenging geregeld moeten worden.
5. Mag een kandidaat zijn mobiele telefoon meenemen, wanneer hij deze als klok gebruikt?
a. Ja, want als hij de klok niet goed kan zien, moet hij de tijd zelf in de gaten kunnen
houden.
b. Nee, want het meenemen van een mobiele telefoon is i.v.m. de kans op fraude
verboden en dit is geregeld in het eindexamenbesluit.
c. Nee, want in het examenreglement is expliciet vermeld dat het meenemen van een
mobiele telefoon in de examenzaal niet is toegestaan.
d. Nee, want op basis van gezond verstand is het meenemen van een mobiele telefoon in
de examenzaal niet aan de orde.

6. Ik constateer als tweede corrector dat een kandidaat zijn examen helemaal met potlood heeft
gemaakt. Wat moet ik nu doen?
a. Examen niet nakijken en tegen de school van de kandidaat zeggen dat het een
ongeldig examen is en dat ze dit met de inspectie moeten regelen.
b. Direct de inspectie bellen en beklag doen.
c. Direct contact opnemen met de school van de kandidaat en beklag doen.
d. Examen gewoon nakijken, maar wel kenbaar maken aan de school van de kandidaat
dat examenwerk met potlood laten maken fraudegevoelig is.
7. Een kandidaat neemt bij het inzien van het examenwerk, omdat hij een herkansing gaat
maken, een bevriende vakdocent mee. Deze is van mening dat het werk niet goed is
nagekeken en wil het cijfer aanvechten. Hoe moet de school reageren?
a. Zeggen dat hercorrectie niet mogelijk is en de man wegsturen.
b. Uitleggen dat inzien van het werk bedoeld is te zien hoe de score tot stand is gekomen
en om van te leren voor de herkansing, niet om het werk nog een keer na te kijken. Als
bij het inzien echter blijkt dat er een aantoonbare fout is gemaakt (vergeten punten op
te tellen, vraag niet nagekeken), kan dat worden voorgelegd aan de directeur. Die zal
dan in overleg met de examinator bekijken of er inderdaad een hercorrectie nodig is.
Als die overtuigd is, zal deze overleggen met de tweede corrector. Indien zowel de
examinator als de tweede corrector bereid zijn tot hercorrectie, wordt contact
opgenomen met de inspectie en kan het werk opnieuw worden nagekeken. De
inspectie controleert dan altijd of de tweede corrector niet onder druk is gezet om mee
te werken. Indien eerste en/of tweede corrector een hercorrectie niet nodig vinden, kan
de leerling in beroep via de beroeps- c.q. klachtenprocedure van de school.
c. Uitleggen dat het werk kan worden ingezien door de leerling en belanghebbenden. Een
vriend van de familie is geen belanghebbende en had dus niet mee mogen komen.
8. De grote praktische opdracht is een verplicht onderdeel van alle examenprogramma’s en
omvat minimaal 20 uur.
a. waar
b. niet waar
c. deels waar, maar het aantal uur staat niet vast.
9. De school kan zelf besluiten een leerling terug te trekken voor het centraal examen, maar dit
moet uiterlijk 5 mei gebeuren.
a. Waar, want als iemand eenmaal gestart is met het centraal examen, moet hij ook alles
maken.
b. Niet waar, want een leerling kan alleen zelf besluiten af te zien van deelname aan het
centraal examen en dit kan hij ook nog tijdens het eerste tijdvak doen.
c. Niet waar, want terugtrekken kan alleen als dit voor 27 maart is gemeld bij de Inspectie.
10. Ik heb van een school voor de tweede correctie de papieren ontvangen; er zit geen ingevuld
DI-200 formulier bij. Wel vind ik een uitdraai uit WOLF. Kan ik dit accepteren en gewoon de
correctie laten verrichten?
a. U moet dit accepteren, want het is niet verplicht een formulier mee te sturen waarop de
scores zijn ingevuld.
b. U moet dit accepteren, want een DI-200/201 formulier is geen officieel formulier en ook
niet verplicht. Een uitdraai uit WOLF (maar ook ieder ander overzichtelijk excelbestand)
voldoet.
c. U hoeft dit niet te accepteren en kunt de examens linea recta retour sturen.

