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Protocol I examens op een andere locatie 
 

Indien een kandidaat ziet aankomen dat hij één of meer (school)examens niet op 
school kan maken vanwege verblijf in een ziekenhuis of andere instelling neemt hij, 
ruim van tevoren, contact op met zijn leerlingbegeleider om te vragen of er geregeld 
kan worden dat de examens in die instelling kunnen worden afgelegd. De 
leerlingbegeleider overlegt met de examensecretaris. 
 
Schoolexamens 
Examen op een andere locatie is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

1. De instelling bevindt zich binnen een straal van 15 kilometer van de locatie 
Posthumalaan 90 te Rotterdam. 

2. Er is een surveillant van het VAVO Rijnmond College beschikbaar om het 
examen te gaan afnemen. 

3. Het is mogelijk het examen volgens het toetsrooster, dus op dezelfde dag en 
tijd, af te nemen. 

4. Er is in de instelling een ruimte beschikbaar waar kandidaat en surveillant 
rustig kunnen werken gedurende de gehele toetstijd. 

 
De surveillant brengt de opgaven, uitwerkpapier en, indien van toepassing, een 
Bosatlas mee; de kandidaat zorgt zelf voor benodigde hulpmiddelen als schrijfgerei, 
eventueel een rekenmachine, woordenboeken, Binas e.d. De surveillant neemt het 
gemaakte werk en de opgaven na afloop mee naar school en draagt er zorg voor dat 
het aan de examinator ter correctie wordt overhandigd. 
 
Als bovenstaande niet geregeld kan worden, dient de kandidaat zijn schoolexamens 
in de inhaalperiode te maken. 
 
Centrale examens 
Voor het afleggen van centrale examens op een andere locatie gelden de volgende 
(aanvullende) voorwaarden: 

1. De inspectie moet vooraf toestemming verlenen. 
2. De instelling bevindt zich binnen een straal van 15 kilometer van de locatie 

Posthumalaan 90 te Rotterdam. 
3. Er is een surveillant van het VAVO Rijnmond College beschikbaar om het 

examen te gaan afnemen en de betreffende instelling levert een tweede 
surveillant. 

4. Het is mogelijk het examen volgens het examenrooster, dus op dezelfde dag 
en tijd, af te nemen. 

5. Er is in de instelling een ruimte beschikbaar waar de kandidaat rustig kan 
werken gedurende de gehele examentijd en waar ruimte is voor de 
surveillanten om toezicht te houden. 

Z.O.Z. 
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De surveillant van het VRC brengt de opgaven, proces verbaal, uitwerkpapier en, 
indien van toepassing, een Bosatlas mee; de kandidaat zorgt zelf voor benodigde 
hulpmiddelen als schrijfgerei, eventueel een rekenmachine, woordenboeken, Binas 
e.d. De surveillant neemt het gemaakte werk en de opgaven na afloop mee naar 
school en draagt er zorg voor dat het aan het examenbureau wordt overhandigd. Het 
examenbureau zorgt ervoor dat het werk aan de examinator ter correctie wordt 
overhandigd. 
 
Als bovenstaande niet geregeld kan worden, dient de kandidaat zijn centrale 
examens in de inhaalperiode (tweede of derde tijdvak) te maken. 
 


