Examen Informatie
Beschikbare examentijd
Vanaf het moment dat de kandidaat op het examen inlogt, start de examentijd. Onderin het scherm
wordt de tijd aangegeven, die nog beschikbaar is om de vragen te beantwoorden.
Iedere keer als er een nieuwe vraag op het scherm verschijnt, verspringt de tijd.
Waarschuwing
15 minuten voor het einde van de examentijd, verschijnt een waarschuwing op het beeldscherm. De
kandidaat neemt notie van de melding en klikt op OK. Nu kan hij weer verder.
Let goed op de resterende examentijd.

Toegestane hulpmiddelen
De meegebrachte toegestane hulpmiddelen mogen geen toelichtingen en aantekeningen bevatten.
Ze mogen wel navigatie-aantekeningen bevatten zoals ruitertjes etc.

Beantwoorden vragen - algemeen






Lees de opgaven goed door voordat de vragen beantwoord worden.
Geef desgevraagd steeds een duidelijke motivering van het antwoord.
Geef niet meer antwoorden (redenen, argumenten, aspecten, etc.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee aspecten worden gevraagd, geef dan twee en niet meer dan twee
aspecten, want alleen de eerste twee tellen mee in de beoordeling. Wordt er geen aantal
gegeven, dan moeten alle relevante aspecten genoemd worden.
Bij een enkele vraag wordt gebruik gemaakt van één of meer bijlage(n) die door middel van
een link geopend worden.

Navigatie door de vragen en opgaven


Boven in beeld staan de volgende knoppen:



Door een klik op bijvoorbeeld opgave 3 gaat de kandidaat direct naar opgave 3. Door een klik
op bijvoorbeeld 5 gaat de kandidaat direct naar vraag 5 onder opgave 4.
De kandidaat ziet dat de knoppen verschillende kleuren kunnen hebben.
De betekenis van de kleuren wordt uitgelegd in de HELP functie in het examen.
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Knoppen onderin
Onderin het examenscherm zijn de volgende knoppen aanwezig:
- “Help”
- “Resterende tijd”
- “Nogmaals bekijken”
- “Markeren”
De betekenis van deze knoppen wordt uitgelegd in de HELP functie in het examen.
Daarnaast hebben we nog drie navigatieknoppen:
Met een klik op "Volgende" gaat de kandidaat naar de volgende vraag.
Met een klik op "Vorige" gaat de kandidaat terug naar de vorige vraag.
De knop “Afsluiten” dient om het examen af te sluiten.

Beantwoorden meerkeuzevraag
Hieronder is een examenscherm van een meerkeuzevraag weergegeven:

Het scherm bestaat uit 2 verticale vlakken.
1. In het linkervlak (vraagveld) staat de vraag.
2. In het rechtervlak (antwoordveld) kan het antwoord gegeven worden.
Bij elke vraag is slechts één antwoord het correcte antwoord. Er kan slechts één antwoord worden
gegeven. De kandidaat kan het antwoord van zijn keuze aanklikken met de muis. Een gekozen
antwoord kan onbeperkt gewijzigd worden totdat het examen afgesloten is, of totdat de beschikbare
tijd verstreken is.
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Beantwoorden open vraag
Hieronder is een examenscherm van een open vraag weergegeven:

Het scherm bestaat uit 2 verticale vlakken.
1. In het linkervlak (vraagveld) staat de vraag.
2. In het rechtervlak (antwoordveld) kan de kandidaat het antwoord op de vraag invoeren. Hij
kan altijd terugkeren naar een ingevoerd antwoord en het antwoord wijzigen. Als het
examen definitief afgesloten is, kan er niets meer gewijzigd worden.
Indien opmaak nodig is voor het invoeren van het antwoord kan de kandidaat onderstaande
werkbalk aantreffen in het antwoordveld. Ook kan op deze plaats een sjabloon gegeven worden
waarin de antwoorden ingevuld moeten worden.

In de balk boven het antwoordvlak staat de knop:
Klikt de kandidaat op deze knop, dan wordt het antwoord tussentijds opgeslagen. Bij het ingeven van
lange antwoorden is het aan te bevelen deze knop te gebruiken om reeds ingegeven tekst op te
slaan.
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Beantwoorden casusvraag
Hieronder is een examenscherm van een casusvraag weergegeven.:

Het scherm bestaat uit 3 vlakken.
1. In het linkervlak staat de casustekst. Aanvullende casustekst kan gegeven worden als de
kandidaat naar de volgende deelvraag gaat. Indien de tekst niet in het vraagveld past bevindt
zich rechts van het vraagveld een scrollbar: hiermee kan de kandidaat door de tekst scrollen.
2. In de bovenste helft van het rechtervlak staat de vraag.
3. In de onderste helft van het rechtervlak (antwoordveld) kan de kandidaat het antwoord op
de vraag invoeren.
Hij kan altijd terugkeren naar een ingevoerd antwoord en het antwoord wijzigen. Indien nodig staat
ook hier een werkbalk voor opmaak.
Als het examen definitief afgesloten is, kan er niets meer gewijzigd worden.
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Afsluiten van het examen
Als de kandidaat het examen wil afsluiten, waarschuwt hij de toezichthouder. De toezichthouder sluit
samen met de kandidaat het examen af. Hij klikt op de knop "Examen afsluiten". Het programma
geeft een waarschuwing, indien niet alle vragen beantwoord zijn. Via de navigatiebalk bovenin
kunnen bepaalde vragen of de onbeantwoorde vragen nogmaals bekeken worden. Bovendien zal het
programma vragen of het examen definitief afgesloten mag worden.
Let op! Als gekozen wordt voor "Afsluiten", wordt het examen geblokkeerd en kunnen geen
wijzigingen meer aangebracht worden!
Na de definitieve afsluiting van het examen verschijnt een bewijs van deelname op het scherm. De
toezichthouder zal hiervan een print maken en deze aan de kandidaat overhandigen.
Veel succes bij het examen.
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