
 
 

 

 

Beste Surveillant,  

Allereerst, dank dat u ons kunt ondersteunen tijdens dit examen moment.  

Van harte welkom namens DKE! 

 

Onderstaand vindt u onze examen instructies, regels en overige belangrijke informatie. 

Mocht u tijdens uw surveillance vragen of problemen tegenkomen, welke hieronder NIET genoemd 

worden, neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 043-3883454.  
 

AANVANG EXAMEN - LAATKOMERS 

 De examens vinden plaats in 2 tijdsblokken  
van  9:00 - 12:00 uur  (surveillant is minstens 15 minuten op voorhand aanwezig) 
van  14:00 - 17:00 uur  (surveillant is minstens 15 minuten op voorhand aanwezig) 
 

 De examens beginnen strikt op tijd.  
Niemand mag worden toegelaten later dan stipt 9:00 en 14:00 uur. 
 

 Wat te doen bij een laatkomer 
Vertel de student dat hij / zij zich (telefonisch) dient te melden bij DKE.  
Laat de student onder geen enkel e voorwaarde toe tot het examen. 
Noteer vervolgens onderstaande gegevens op de waarnemingslijst:  
- tijdstip 
- voor- en achternaam  
- het student ID nummer  
- eventueel de reden, maar alleen als de student deze zelf aangeeft 
 

 Vanaf de start van het examen is het voor de student verboden om nog enige vorm van 
communicatie te voeren, met uitzondering van de zaal examinator. 
 

 Bij de opstart van elk examen is er een examen coördinator aanwezig.  
Deze vertrekt pas als het examen officieel is gestart. 
  

 

TOILET BEZOEK TIJDENS HET EXAMEN  

 Het is de kandidaat toegestaan om naar het toilet te gaan,  
echter NIET tijdens het eerste half uur na aanvang van het examen 
en ook NIET tijdens het laatste half uur van het examen 

  

  DEPARTMENT OF DATA SCIENCE AND KNOWLEDGE ENGINEERING 



 
 
 

 De kandidaat moet zijn ID kaart tonen om naar het toilet te mogen 
(elk ander geldig ID bewijs is hiervoor ook toegestaan) 
 
Noteer de naam en het ID nummer evenals de exacte tijdstippen van gaan en terugkeren.  
(Wanneer een student meerdere malen naar het toilet gaat, wordt dit elk apart genoteerd) 
 

 Er mag zich maar 1 student per keer in het toilet bevinden 
(als er meerdere studenten zich melden, dan wacht deze totdat het toilet vrij is) 
 

 Toilet bezoek is een mogelijk fraude moment, probeer handelingen van de student in de gaten te 
houden. Let erop dat hij geen GSM, papieren of andere middelen hanteert.  
 

 

WAT TE DOEN BIJ VASTSTELLING OF VERDENKING VAN FRAUDE 

 Het is de student verboden om tijdens het examen en toiletbezoek een GSM of andere digitaal 
communicatie middel bij zich te dragen dan wel te bedienen. Ook is het ze verboden om op enigerlei 
manier contact te maken met andere personen. Er dient actief te worden gelet op pogingen tot 
fraude, denk hierbij aan GSM’s, spiekpapiertjes, boeken, medestudenten, soms zelfs digitale 
horloges. Het is echter NIET toegestaan om studenten te fouilleren. 
 

 Indien u een kandidaat betrapt, of verdenkt van fraude, handel dan als volgt: 
1) Noteer meteen onderstaande gegevens op de aan u verstrekte waarnemingslijst; 

- tijdstip 
- voor- en achternaam  
- ID nummer  
- omschrijving van wat u hebt vastgesteld of uw vermoeden 

2) Benader direct de aanwezige zaal examinator en vertel uw bevindingen. 
 (wacht hiermee niet tot na het examen a.u.b.) 

3) Ga vooral NIET inhoudelijk in discussie met de kandidaat, laat de afwikkeling over  
aan de zaalexaminator 

 

 Wanneer het vermoeden bestaat dat er zich een fraude attribuut in het toilet kan bevinden dan mag 
de surveillant dit controleren op het moment dat het toilet vrij is en alle studenten zich in de 
examenzaal bevinden 

 

 OVERIGE ZAKEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN 

 Examen kandidaten mogen de zaal NIET verlaten tijdens het eerste half uur na aanvang 
en tijdens het laatste half uur van het examen.  

 Het is de bedoeling dat het rustig blijft rondom de examenzaal en dat niemand rondhangt die 
eventueel in contact kan komen met studenten 

 De student dient als hij / zij klaar is met het examen, meteen te vertrekken en het  
gebouw te verlaten, spreek ze hier op aan wanneer dit niet vlot genoeg verloopt 
 


