
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

Geachte examenkandidaat, 

 

 

Je gaat deelnemen aan een door ons afgenomen SCIOS-examen of -herexamen. Met deze infobrief 

willen wij je zo goed mogelijk informeren over het examen. 

 

Voorbereiding 

Bereid je goed voor op het examen! Lees de opleidingsdocumentatie en je aantekeningen nog eens 

goed door. 

 

Examenlocatie, examendatum en- tijd: 

In de mail van je examenoproep staat aangegeven waar en wanneer het examen zal plaatsvinden, 

en wat jouw examentijden zijn. 

Wij vragen je om 15 minuten vóór aanvang van een examenonderdeel aanwezig te zijn.  

 

SCIOS theorie-(her-)examen (indien van toepassing) 

Het theorie-examen wordt namens ons afgenomen door Eureka Examens. Je kunt je bij de 

betreffende locatie melden bij de receptie waar je verdere aanwijzingen krijgt.  

Het theorie-examen bestaat uit meerdere vragen en kan bestaan uit meerkeuzevragen, sleepvragen, 

invulvragen of een andere vraagvorm. Het is een digitaal examen dat wordt afgenomen op een 

computer. Als je een voorbeeld van de gebruikte vraagmethodiek wilt zien verwijzen we je naar dit 

voorbeeld.  

De examenduur is afhankelijk van welk examen je aflegt. 

Je hoeft zelf geen laptop o.i.d mee te nemen, daar zorgen wij voor.  

Het volgende type rekenmachine mag je zelf meenemen en gebruiken tijdens het examen: Casio FX-

82. Een ander type of fabricaat wordt niet toegestaan. Als je de rekenmachine vergeet of een ander 

type meeneemt krijg je ter plaatse een rekenmachine uitgereikt, maar dit zal een ander type zijn dan 

waar je gewend mee bent om te werken.  

 

SCIOS praktijkexamen (indien van toepassing) 

Het praktijkexamen is in Woerden, Korenmolenlaan 4, 3447 GG, tenzij in de uitnodigingsmail een 

ander adres is aangegeven. Je kunt op de afgesproken tijd plaatsnemen op de bank op de 1e 

verdieping. Daar wordt je gehaald door de examinator. Het kan zijn dat een voorgaand examen iets 

uitloopt en je iets later wordt gehaald.  
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Je krijgt van je examinator een aantal examenopdrachten op papier die je moet uitvoeren. Deze 

uitgevoerde opdrachten worden geëxamineerd. 

Denk je erom dat je tijdens het praktijkexamen de juiste PBM’s gebruikt? Je moet je eigen PBM’s 

meenemen en je mag je goedgekeurde werkkleding meenemen. Tijdens het examen maak je 

gebruik van je eigen meetapparatuur, neem deze dus ook mee. 

Tip: spreek hardop uit welke handelingen je uitvoert zodat de examinator dit goed kan opmerken. 

 

Het praktijkexamen duurt maximaal 120 minuten, exclusief 15 minuten voorbereiding. We 

adviseren je voordat om de opdracht in alle rust door te lezen vóórdat je daadwerkelijk begint. 

 

Meer informatie 

• Om deel te mogen nemen aan het examen ben je verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen 

aan de examinator (rijbewijs, paspoort of ID-kaart). 

• Tijdens het examen mogen alleen de aan jou uitgereikte examenstukken, een potlood, een gum en 

eventueel een rekenmachine op je tafel aanwezig zijn. Je mag een rekenmachine meenemen naar 

het examen. 

• Informatie- en telecommunicatieapparatuur zoals smartphones en laptops mogen niet worden 

gebruikt en dienen te zijn uitgeschakeld (praktijkexamen) of ingeleverd (theorie-examen). 

• Na afloop van het examen dien je alle examenstukken en eventuele aantekeningen in te leveren bij 

je examinator. Het is niet toegestaan examenstukken mee te nemen, te kopiëren dan wel te 

fotograferen.  

• Als de maximaal toegestane tijdsduur voorbij is, wordt het examen beëindigd. 

• Ons volledig examenreglement is hier te downloaden, lees dit vooraf zorgvuldig door. 

 

Uitslag 

Het resultaat van het examen zal uiterlijk twee weken na het examen per mail bekend worden 

gemaakt. 

 

Tot slot 

Wij verwachten dat deze informatie je helpt in de voorbereiding op je examen. Wanneer we je nog 

ergens mee kunnen helpen, kun je ons bereiken op telefoonnummer 088 – 1700190 of via 

info@vanempelopleidingen.com    

 

Wij wensen je veel succes bij het examen! 
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