
Beste EP examen-kandidaat, 
 
Als gevolg van de lockdown is het tot ten minste 19 januari 2021 niet meer mogelijk om 
examens op locatie of in computercentra af te nemen. Om te zorgen dat de examens toch door 
kunnen gaan organiseren we thuisexaminering.  
 
Op 12 en 14 januari 2021 wordt er landelijk thuisexaminering aangeboden.  
Op 12 januari vindt het WA-B examen plaats en op 14 januari het UA-B examen. Op beide 
dagen begint het examen om 9.30 uur. De eindtijd is 12.00 uur.  
 
We zijn druk bezig om te kijken of er (na deze data) nog meer modules online thuis afgenomen 
kunnen worden. Zodra dit bekend is zullen we dit kenbaar maken via onze sociale kanalen.  
 
Via deze link kunt u zich aanmelden voor het thuisexamen. 
Als u al eerder een betaalde boeking heeft gedaan voor WA-B / UA-B en deze heeft nog niet 
plaats gevonden, dan kunt in het boekingssysteem op “pay later” drukken. Als de boeking bij 
ons wordt ingevoerd kunnen wij zien dat u al heeft betaald en bent u verzekerd van een plekje.  
 
Mocht u nog geen boeking hebben gedaan of nog niet betaald hebben, dan vragen wij aan u om 
gelijk via Ideal te betalen, dan krijgt u voorrang. Uiteraard kunt u ook drukken op “pay later”, 
maar uw plek is dan nog niet definitief en kan helaas ook nog vervallen. De betaling dient voor 1 
januari 2021 binnen te zijn, anders kunt u NIET mee doen met het examen.  
 
Let op: u kunt uw geboekte toets niet meer wijzigen of annuleren! Ook niet als u niet kunt 
deelnemen door Corona of andere omstandigheden. Helaas kunnen wij alleen op deze manier 
alles in gang zetten. Het is aan u om de boeking wel of niet te maken.  
 
Als u kiest voor een thuisexaminering gaat u automatisch akkoord met de volgende 
voorwaarden:  

- U bent zelf verantwoordelijk voor een stabiele internetverbinding voor de gehele duur 
van het examen.  

- U bent zelf verantwoordelijk om het examen af te nemen in een stille omgeving zonder 
andere aanwezige personen. 

- U bent zelf verantwoordelijk voor een goed werkende laptop of computer om het 
examen op af te nemen. 

- Uw gegevens (opnamen, audio) worden 6 maanden bewaard. Hierna worden deze 
gegevens, en alle eventuele kopieën, definitief verwijderd. Bij inschrijving van het 
examen gaat u akkoord met het opslaan van deze persoonlijke gegevens en de 
bijbehorende bewaartermijn. 

- Uw heeft een camera of webcam op uw computer/laptop. Deze staat voor de gehele 
duur van het examen aan. Dit is om aan te tonen dat u alleen in de ruimte bent. 
Aanwezigheid van andere personen in de ruimte, zal leiden tot uitsluiting van het 
examen. 

- Opzoeken van antwoorden op internet zal leiden tot uitsluiting van het examen. 
- U heeft beschikking over een microfoon op de computer/laptop. Deze staat voor de 

gehele duur van het examen aan. Dit is om aan te tonen dat u tijdens het examen niet 
mondeling antwoorden krijgt van een ander persoon. Mondeling contact met andere 
personen tijdens het examen, zal leiden tot uitsluiting van het examen. 

- U dient zich bij start van het examen te identificeren met een ID-bewijs via de camera 
op de computer. Dit is om aan te tonen dat het examen niet door iemand anders wordt 
gemaakt. 

 
 

https://examenpark.simplybook.it/v2/

