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Locatie-eisen VCA examen 
 
 

Wanneer IBEX een examen komt afnemen, dient de locatie aan onderstaande eisen te 
voldoen. 
 

• Per kandidaat dient een lege tafel en stoel beschikbaar te zijn. 

• Tevens dienen er twee aparte tafels met stoelen beschikbaar te zijn, voor de examinator en voor de 

eventuele controle van de Examenkamer.  

• Er mag niets op de tafels liggen buiten de laptop met toebehoren (van IBEX), de inloggegevens en 

het originele ID-bewijs van de kandidaat.  

• In de examenruimte mag er geen opleidingsmateriaal zichtbaar zijn ten tijde van het examen. Denk 

hierbij onder andere aan banners, flip-over, instructies op een bord, verkeersborden en boeken.  

• Betreft de examenopstelling dient er minstens 1 meter ruimte tussen de tafels te zijn. De minimale 

werkruimte van de kandidaat is 75 * 50 cm.  

• De examinator dient te allen tijde goed zicht te hebben op alle kandidaten. Hij/zij dient bij elke 

kandidaat te kunnen komen zonder een ander te storen. 

• De tafels dienen zoveel mogelijk in de lengte en de breedte rechte rijen te vormen. Hieronder een 

afbeelding van de ideale situatie: 

 

 
 

• De examenruimte dient zich niet in een kelder te bevinden of in een door staal omgeven gebouw. Is 

dat wel het geval, dan dient er een sterk wifi netwerk beschikbaar gesteld te worden door de locatie. 

• IBEX draagt zelf zorg voor een internetverbinding (routers met het KPN netwerk), maar het is wel 

van belang dat er ramen en stopcontacten aanwezig zijn in de examenruimte. Uit voorzorg vragen 

we u een sterk wifi netwerk beschikbaar te hebben, als back-up. 

• Er dient ten tijde van het examen een contactpersoon aanwezig te zijn op de locatie.  

 

• Er dient absolute rust in de ruimte en de omgeving te heersen. 

• Er is voldoende licht en ventilatie in de ruimte. 

• Tijdens het examen is de ruimte verboden toegang voor mensen die niet aangemeld staan voor het 

examen.  

• De kandidaten mogen geen geluidsapparatuur, mobiele telefoons en/of smartwatches bij zich 

hebben. De voorkeur is dat de locatie deze in bewaring kan nemen. Mocht hier geen mogelijkheid 

toe zijn, dan kunnen deze eventueel (uitgeschakeld en op eigen risico) aan de examinator gegeven 

worden ter bewaring. 

• Bij voorkeur ontvangt IBEX, bij aanvraag van een examen op een nieuwe locatie, een omschrijving 

en beeldmateriaal van de examenruimte.  

• De examinator zal voor aanvang van het examen de ruimte beoordelen. Indien de locatie niet 

voldoet aan bovenstaande eisen, wordt het examen geannuleerd. Er vindt dan geen restitutie 

plaats. 

 
  


