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Examenprotocol tijdens “Corona” 
 
 
 
Doel 
Dit examenprotocol voorziet in de behoefte om ten tijde van de Corona-beperkingen examen(onderdelen) verantwoord te laten 
plaatsvinden met oog voor de belangen van alle betrokkenen (met name kandidaten, klanten, medewerkers). 
Het protocol heeft betrekking op zowel praktijk- als theorie-onderdelen en geldt voor alle examenlocaties. 
 
 

Uitgangspunten 
• De geëxamineerde kandidaat is als persoon verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag tijdens en rondom het examen(onderdeel); 

• Aestimavi noch locatiehouder QTS (Quercus) stelt zich aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens of als gevolg van een 
examen(bijeenkomst); 

• Aestimavi en locatiehouder QTS spannen zich in om middels voorzieningen en communicatie de gang van zaken tijdens en rondom een 
examen(onderdeel) maximaal in lijn te laten zijn met de actuele voorschriften van de overheid en RIVM; hierin zijn hygiëne en 
persoonlijke afstand de belangrijkste factoren; 

• De effectiviteit van dit protocol wordt mede bepaald door de scherpte van alle betrokkenen om dit protocol praktisch en zorgvuldig te 
laten blijven; er zullen (vaker dan gewoonlijk) nieuwe versies van dit document ontstaan; aan allen de uitdrukkelijke oproep om oog 
te hebben voor mogelijke verbeteringen, praktische uitvoerbaarheid en actualiteit van dit protocol; 

• Er worden minder examens ingepland op een dag dan voorheen; de maximale duur van een examen(onderdeel) blijft hetzelfde; 

• De kandidaat neemt eigen materialen, schrijfgerei en (goedgekeurde) persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) mee. 
 
 

De (examen)ruimten 
(theorielokaal, praktijkruimten, kantine) 

• Minimale afstand van 1,5 meter; overdracht van materialen gebeurt op afstand (“neerleggen” en “aanpakken”) 

• Examenruimten zijn alléén toegankelijk voor examendeelnemers. 

• Vóór betreden van de examenruimte dient gebruik te worden gemaakt van de handdesinfectants. 

• Kandidaten en medewerkers betreden één voor één de ruimten met de voorgeschreven afstand tot elkaar. 

• Kandidaten zitten op minimaal anderhalve meter van elkaar. 

• Kandidaten maken vóór en na het examen hun tafel schoon. Materialen daarvoor zijn in het lokaal aanwezig. 

• ID controle: de kandidaat legt paspoort of ID op een aparte tafel of op de hoek de tafel. 
 
 

Praktijkgereedschappen 
• Gereedschappen worden voorafgaand aan én na afloop van een examen(onderdeel) door de examinator gereinigd. 

• Kandidaten nemen zelf elektrotechnische PBM’s (zoals jas, handschoenen, gelaatscherm met helm) mee 

Opleider Quercus biedt tegen betaling PBM-sets aan. 
 
 

De examenmaterialen 
• Laptop, rekenmachine worden voorafgaand aan én na afloop van een examen(onderdeel) door de toezichthouder gereinigd/ontsmet; 

• Kandidaten nemen een eigen pen mee; resp. een gebruikte pen wordt gereinigd. 
 
 

Praktijkexamen 
Alle door de kandidaat aan te raken én aangeraakte componenten/delen (schakelaars, hendels, sleutels, etc.) en gereedschappen worden 
voorafgaand aan én na afloop van een examen(onderdeel) door de examinator gereinigd/ontsmet. 
 
 
Lunch 
Tijdelijk wordt er géén lunch verzorgd. 
 
 

Aanwezige materialen op de examenlocatie 
• Handgel (bij ingang, in elke examenruimte); 

• Wegwerphandschoenen; 

• Kartonnen bekers voor consumpties; 
 
 

Communicatie 
Dit protocol - inclusief de aanvullende voorwaarden over eigen en uitgesloten verantwoordelijkheid - wordt aan alle betrokkenen bekend 
gemaakt via: 

• de websites van Aestimavi en QTS;  

• de uitnodiging; 

• publicatie ter plaatse (kantine en/of examenlokaal) 

 


