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1.         ALGEMEEN 
Voor de examenkandidaten gelden voor het schriftelijke examen huis- en gedragsregels die in dit reglement zijn
vastgelegd. De examenkandidaat dient zich te houden aan de regels die op dat moment door de examencoördinator
worden medegedeeld.
 
  
2.         EXAMENKANDIDATEN 
De examenkandidaat dient de onderstaande huis- en gedragregels in acht te nemen vóór, tijdens en na het examen.
 
 
 
2.1      Gedragregels vooraf aan het examen: 
–  De examenkandidaat dient minimaal 15 minuten voor het aanvangstijdstip van het examen op de examenlocatie,
zoals in de examenoproep is aangegeven, aanwezig te zijn. Indien een examenkandidaat te laat komt, mag hij tot
uiterlijk een half uur na aanvang van het examen worden toegelaten, mits er nog geen examenkandidaat de
examenruimte heeft verlaten. 
– De examenkandidaat dient zich tijdens het examen te legitimeren bij de examencoördinator met een geldig
legitimatiebewijs en vervolgens de presentielijst te tekenen. 
– Het is voor de examenkandidaat niet toegestaan lesmateriaal of naslagwerken mee te nemen in de examenruimte,
mits de examencoördinator anders aangeeft, bijvoorbeeld in het geval van een examencase. 
– Het is voor de examenkandidaat niet toegestaan om elektronische hulpmiddelen (mobiele telefoon, diskman,
oortelefoon e.d.) m.u.v. een niet programmeerbare calculator mee te nemen in de examenruimte. 
–  De examenkandidaat dient het schriftelijk examen te maken op het door de examencoördinator en/of surveillant
verstrekte gewaarmerkte NIL papier. Het gebruik van eigen klad/aantekenpapier is niet toegestaan. 
–De examenkandidaat dient het examenwerk met blauwe of zwarte inkt te maken, tenzij in de examenopgaven
anders wordt vermeld. 
– Buitenstaanders worden niet tot de examenruimte toegelaten, tenzij aan de examencoördinator een oproepbrief van
het NIL of een machtiging van het NIL kunnen tonen. De machtiging dient naam, adres, geboortedatum en –plaats te
bevatten van de buitenstaander. Daarnaast dient de gemachtigde zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs
en de presentielijst te tekenen.
 
 
 
2.2      Gedragregels tijdens het examen: 
– De examenkandidaat mag tijdens het afleggen van het examen geen contact hebben met andere personen, zoals
mede examenkandidaten. 
– De examenkandidaat mag tijdens het afleggen van het examen geen etenswaren nuttigen. 
– Een examenkandidaat die tijdens het examen onwel wordt of het toilet wil bezoeken maakt dit kenbaar aan de
surveillant en kan onder begeleiding de examenruimte verlaten. Indien er, naar het oordeel van “de
examencoördinator” daartoe aanleiding bestaat, wordt de examenkandidaat niet meer toegelaten tot de
examenruimte. 
– Indien de examenkandidaat het schriftelijk examen na enige tijd hervat, kan de gemiste tijd aan het einde van de
daarvoor vastgestelde totale examentijd, ter beoordeling van de examencoördinator, worden ingehaald. 
- Indien de examenkandidaat om gezondheidsredenen het examen niet kan hervatten, kan de examencoördinator de
examencommissie verzoeken een advies uit te brengen aan de directeur van het NIL het tot dan gemaakte schriftelijk
examen ongeldig te verklaren. De examenkandidaat mag, indien de directeur het schriftelijk examen ongeldig heeft
verklaard, aan een volgend examen deelnemen. 
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– Na de daarvoor gestelde examentijd en op aanwijzing van de examencoördinator dient de examenkandidaat
onmiddellijk te stoppen met het schriftelijk examen.
 
 
 
2.3      Gedragsregels na het schriftelijk examen: 
–  De examenkandidaat dient de uitgereikte examenopgaven, de door hem uitgewerkte examenopgaven, kladblaadjes
inclusief niet gebruikte blaadjes in te leveren bij de examencoördinator/surveillant(en). 
–  De examenkandidaat dient niet van zijn plaats af te gaan totdat de examencoördinator/surveillant(en) alle gemaakte
examenopgaven heeft ingenomen. Het is niet toegestaan om met ander personen contact te hebben tijdens het
innemen van de examenopgaven. Op aanwijzing van de examencoördinator mag de examenkandidaat de
examenruimte verlaten.
 
 
 
3.         AANSPRAKELIJKHEID 
Een examenkandidaat is aansprakelijk voor alle schade, door hem of derden geleden, welke hij heeft veroorzaakt
tijdens zijn verblijf in het gebouw waarin het examen is afgenomen.
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