
   
Instructie kandidaat 

 
Inleiding 

Het is van belang dat we vooraf goede afspraken maken. Om daar geen misverstand over te krijgen is 

deze instructie opgesteld. Lees hem goed door en zorg ervoor dat je je hieraan houdt.  

 

1. Controle ID bewijs 

Bij aanvang. 

Je zorgt ervoor dat je bij de start van iedere module een geldig persoonsbewijs bij je hebt. Bij de start 

zal aan de hand van het eerder digitaal opgegeven BSN nummer worden gecheckt of jij ook degene 

bent die zich heeft opgegeven. 

 

Bij de start van het examen 

Bij de start van het examen zal dat nogmaals gebeuren. De examinator is degene die dat dan zal 

controleren. Dit aan de hand van het persoonsbewijs en het opgegeven BSN-nummer.  

Mocht je het ID vergeten zijn, kun je niet deelnemen aan het examen. 

 
2. De opleiding 

Gedurende de opleiding krijg je te maken met een aantal personen. Hier wordt kort even toegelicht 

wie wat doet en waarvoor je bij wie terecht kunt. 

 

De docent, deze zal het theoriedeel voor zijn rekening nemen. 

 

De instructeur, een vakman uit de praktijk van het bedrijfsleven. Deze zal de praktijk instructie 

verzorgen. Hij is ook degene die je de praktijkopdracht zal geven, maar ook degene bij wie je terecht 

kunt met vragen rond de organisatie, het gereedschap, de materialen ed. Ook tijdens het 

praktijkexamen. Tevens is hij ook aanwezig als de examinator bij jou het theorie-examen afneemt. 

 

De examinator, van hem/haar ontvang je de praktijkopdrachten en instructie rond het examen.  

Het is degene die jullie het theorie én praktijkexamen zal afnemen en beoordelen. Van hem krijg je 

na afloop ook te horen of je geslaagd of gezakt bent en wat het cijfer is dat je gehaald hebt. 

 
3. Het examen 

De examinator is degene die verantwoordelijk is voor het examen.  

Hij/zij moet erop toezien dat jij ook daadwerkelijk bent wie je zegt dat je bent. Vandaar dat de 

examinator voorafgaand aan en na afloop van het praktijkexamen zal kijken of dat klopt. Dit aan de 

hand van een presentielijst en ID check. 

 

GSM gebruik 

Het examen bestaat uit een praktijk- en een theoriedeel. Gedurende het examen (en dat is dus de 

hele dag) mag de gsm niet gebruikt worden, ook niet tijdens de pauzes. Hierop zal strikt worden 

toegezien. De achtergrond hiervan zal wel duidelijk zijn. We willen met elkaar fraude voorkomen.  

Het gaat tenslotte om een kwalificerend examen. Daar zijn regels aan verbonden. Die regels moeten 

in acht genomen worden. 

 

 

 



   
 

 

 

Mocht het zo zijn dat je betrapt wordt met je gsm of dat je tijdens je examen gebeld wordt, dan is 

daarmee het examen ook direct voorbij en ben je gezakt. Dan zul je op een later tijdstip terug 

moeten komen. Omdat je formeel gezakt bent heb je nog één herkansing. Gaat het dan niet goed, 

moet je alles nog een keer over doen. 

 

Praktijkexamen 

Je begint de dag met het praktijkexamen. Daar heb je ruim de tijd voor. De examinator vertelt je voor 

aanvang van het praktijkexamen waar je op beoordeeld gaat worden en reikt de praktijk-

examenopdracht uit. 

 

Theorie-examen 

Gedurende de dag zal de examinator je vragen om even mee te komen om een aantal theorie vragen 

te beantwoorden. De theorie wordt mondeling afgenomen. De instructeur is hierbij aanwezig om 

erop toe te zien dat alles goed verloopt. hij zal hier een apart formulier voor invullen zodat na afloop 

voor iedereen duidelijk is hoe het gegaan is. Hij beoordeelt echter niet en zal ook gedurende het 

theorie-examen niets zeggen. 

 

4. Bekendmaking resultaten 

De examinator maakt na afloop van het examen de resultaten bekend. Dat doet hij mondeling. 

Daarna verwerkt hij deze resultaten digitaal. Zodra dat gebeurd is en alle andere gegevens zijn 

binnen worden de (deel)vakbekwaamheidsbewijzen opgesteld en verstuurd. Daar duurt ongeveer  

3 weken. Vergeet niet om dit (deel)vakbekwaamheidsbewijs na ontvangst te tekenen. 

 

5. Wat moet je verder meenemen 

Wij gaan ervan uit dat je werkkleding en werkschoenen aan hebt. De lunch wordt door ons niet 

verzorgd. Daar moet je zelf voor zorgen. Koffie en thee zijn gedurende de dag wel aanwezig. 

Zorg dat je vooraf even goed na kijkt of je alles bij je hebt. 

 

6. Wat je verder nog moet weten. 

Op de website van GAan in de Bouw www.gaanindebouw.nl kun je veel extra informatie vinden. 

Zo vind je daar het examenreglement, de beoordelingsrichtlijnen, de algemene voorwaarden en nog 

veel meer. Voorafgaand aan deelname is het aan te bevelen daar een keer te kijken. 

http://www.gaanindebouw.nl/

