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Classificatie: Corporate 

Algemene regels tijdens een PBNA-examen: 
     
   U mag alleen deelnemen als u zich kunt identificeren met een geldig legitimatiebewijs.  

   U dient de instructies die worden gegeven door de examenleider op te volgen. 

   Examens worden afgelegd op een computer. Dit  wordt CBT (computer based testing) 
genoemd.  

 Het is verboden in de examenzaal met elkaar te praten, elkaars werk te bekijken of van 
elkaar iets te lenen zonder toestemming vooraf van de examenleider.  

 Het dragen van petjes, hoeden enz. is in de examenruimte verboden. (uitgezonderd 
religieuze hoofdbedekking) 

   Alle mobiele communicatie apparatuur is niet toegestaan in de examenruimte.  

   U mag de examenruimte alleen met toestemming van de examenleider verlaten en wordt 
daarna niet meer toegelaten tot het examen. 

  Wanneer u op onrechtmatige wijze deelneemt aan een examen of frauduleuze 
handelingen verricht voor, tijdens of na het examen, wordt u uitgesloten van verdere 
deelname of wordt geacht niet aan het examen te hebben deelgenomen. Het 
examenwerk zal niet worden beoordeeld en er zal geen uitslag worden verstrekt. 

 Indien u bezwaar wilt maken of een klacht heeft, dient u dit direct aan de 
examinator te melden. Hij of zij zal u een bezwaarformulier verstrekken en dit 
versturen naar PBNA. 

   Kandidaten die te laat komen worden toegelaten, maar de verloren gegane tijd wordt, 
ondanks de op het scherm vermelde tijd, niet gecompenseerd. De examenleider laat de 
kandidaat op het moment van binnenkomst weten hoeveel tijd hij/zij nog heeft. 

 
 

Aanvullende regels voor de wijze waarop het examen wordt afgenomen:   

a. Meerkeuze vragen via CBT (Computer Based Testing) 

b. Open vragen schriftelijk 

Alleen voor CBT-examens: 

 Dit examen wordt middels een CBT-examen afgenomen op een computer. 

 U dient te controleren of u het juiste inlogformulier heeft ontvangen. Controleer uw 
gegevens en vul aan of verbeter waar nodig. 

 U controleert of de juiste examenopgaven in de juiste taal zichtbaar zijn op uw scherm. 

 Op uw scherm is de nog beschikbare tijd zichtbaar. Het examen wordt afgesloten als de 
tijd verstreken is. 

Alleen voor schriftelijke examens 

 De uitwerking van de OPEN vragen moet op het door u verstrekte papier worden gemaakt. 
 Al het verstrekte papier moet na het examen worden ingeleverd. 
 Zet op ieder uitwerkblad uw naam. 
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