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Examineren in Coronatijd 

Handreiking Corona (COVID-19)  

hoe veilig en gezond toetsen en examens af te nemen 

 

Waarover gaat deze handreiking? 

Hoe kunnen kandidaten op een veilige manier toetsen en examens maken en hoe kunnen 

medewerkers veilig op een examenlocatie werken? Daarover gaat deze handreiking van de 

Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE ). In deze handreiking zijn de richtlijnen van het RIVM 

vertaald naar de situatie bij exameninstellingen. Op de website van het RIVM is steeds de meest 

actuele informatie terug te vinden. Het is van belang deze voortdurend te blijven raadplegen.  

Exameninstellingen die zich bezighouden met de afname van toetsen en examens kunnen de 

informatie uit deze handreiking op locatie toepassen.   

https://www.rivm.nl/
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Inrichting  

 

Entree, ontvangstbalie, wachtruimte, garderobe 

 Bij de in- en uitgang van het gebouw staat desinfectiemateriaal, duidelijk in zicht.  

Als desinfectie niet mogelijk is, zijn er wegwerphandschoenen beschikbaar. 

 Het Coronaprotocol hangt zichtbaar voor kandidaten. 

 Er is een afvalbak voor wegwerphandschoenen, zakdoekjes, ed. 

Deze afvalbak wordt regelmatig geleegd. 

 Er is een spatscherm bij de ontvangstbalie als de afstand van 1,5 meter tussen medewerker en 

kandidaat (in het werkproces gezien) niet realiseerbaar is. Het spatscherm moet de juiste 

bescherming bieden aan de medewerker en de kandidaat, de grootte van het spatscherm is 

afhankelijk van de werkwijze.  

 In de wachtruimte en de garderobe is het mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, zo 

nodig zijn duidelijke looproutes aangegeven. 

 Oppervlakten in wachtruimte en garderobe (waaronder kluisjes, deurklinken, trapleuningen) die 

aangeraakt worden, worden meerdere keren per dag gedesinfecteerd. 

 Bij schoonmaakprocedures wordt rekening gehouden met het voorkomen van kruisbesmetting.  

 

Looproutes 

 Looppaden zijn duidelijk aangegeven.  

 Op plekken waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, is er een beleid 

(eenrichtingsverkeer, deurbeleid, een ‘rechts aanhouden’-aanduiding, met eventueel 

passeerplaatsen) 

 

Examenzaal 

 Er is zo nodig een deurbeleid om te voorkomen dat er te veel mensen in de ruimte komen. 

 De afstand tussen de zitplaatsen van kandidaten en/of examinator is minimaal 1,5 meter, of 

anders zijn er spatschermen. 

 De werkplekken en alle vlakken die een kandidaat aanraakt (waaronder toetsenborden, 

computermuizen, tafel) worden na elke kandidaat zorgvuldig gedesinfecteerd. Hierbij wordt 

gelet op kruisbesmetting. 

 De ruimte wordt goed geventileerd. Zie de instructies en voorschriften van de GGD en het RIVM 

voor het gebruik van aircosystemen.  
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Hygiëne  

Medewerkers 

 Medewerkers hanteren het persoonlijk hygiëne protocol: 

- wassen hun handen vaak met water en zeep of gebruiken handschoenen op de juiste wijze 

- hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog 

- gebruiken papieren zakdoekjes of tissues om hun neus te snuiten en gooien deze daarna weg 

- schudden geen handen 

 Medewerkers houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de kandidaten. 

 Medewerkers houden toezicht op het gebruik van het persoonlijk hygiëne protocol. Als een 

kandidaat zich niet aan het persoonlijk hygiëne protocol houdt, wordt de kandidaat 

gewaarschuwd. Uitsluiting van de toegang tot het gebouw kan het gevolg zijn. 

 Medewerkers blijven thuis bij klachten, laten zich testen en zieken uit. 

 Medewerkers worden bij herhaling geïnformeerd over de Coronamaatregelen. 

 

Kandidaten 

 Kandidaten vullen vooraf de checklist in. 

 Kandidaten hanteren het persoonlijk hygiëne protocol: 

- desinfecteren hun handen bij binnenkomst 

-  hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog 

- gebruiken papieren zakdoekjes of tissues om hun neus te snuiten en gooien deze daarna weg 

- schudden geen handen 

 Kandidaten houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de medewerkers. 

 Een kandidaat met klachten heeft geen toegang tot de examenlocatie. 
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Tips  

 Bied voldoende herkansingsmogelijkheden aan, zodat een kandidaat bij klachten thuis kan 

blijven zonder al te veel vertraging op te lopen. 

 Vraag kandidaten (vooraf) eigen kladpapier en schrijfgerei mee te nemen. 

 Zorg voor voldoende desinfectiemateriaal.  

 Zorg voor voldoende geheugensteuntjes wat betreft de Coronamaatregelen, hang bijvoorbeeld 

posters op.  

 Stuur de informatie met betrekking tot de maatregelen vooraf naar kandidaten. 

 Stuur de checklist (zie voor een voorbeeld pagina 5) eventueel vooraf, zodat kandidaten die thuis 

alvast kunnen invullen, om zo wachttijd en opstopping te voorkomen. 
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Voorbeeld checklist  

Goedendag, 
Om iedereen gezond en veilig examens te kunnen laten maken, vragen wij 
u de volgende vragen te beantwoorden.  
 
Vouw na het invullen het formulier op de stippellijn. Zo bewaken wij uw 
privacy. Als een daartoe bevoegde overheidsinstantie het ingevulde 
formulier niet heeft opgevraagd, vernietigen wij het formulier na 10 
werkdagen. 
 
 

  

1. Hebt u een van deze klachten in de afgelopen 24 uur?   

  Hoesten   0 Ja   0 Nee 
  Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn) 
0 Ja 0 Nee 

  Koorts, hoger dan 38o C 0 Ja 0 Nee 
  Benauwdheidsklachten 0 Ja 0 Nee 
  Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping) 
0 Ja 0 Nee 

   

2. Hebt u op dit moment een huisgenoot met koorts of 
benauwdheidsklachten? 

0 Ja 0 Nee 
   

3. Hebt u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 
dagen vastgesteld door een arts of in een laboratorium? 0 Ja 0 Nee 
   

4. Hebt u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en 
hebt u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad, 
terwijl hij/zij nog klachten had? 

0 Ja 0 Nee 

   

5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met 
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

0 Ja 0 Nee 

   

Naam: 
 
 

 

Organisatie: 
 
 

 

Datum: 
 
 

 

 

 
Indien een van de vragen het antwoord JA oplevert,  
mogen we u niet toelaten tot de examenlocatie. 
 

  

 

Indien alle vragen het antwoord NEE opleveren, bent u van harte welkom.  
Vouw het formulier op de vouwlijn en lever het formulier in. 
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