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1 VOORAFGAAND
Dit draaiboek bevat de richtlijnen te volgen bij het afleggen van de examens ‘on campus’.
Voor elk van de 4 types examens ‘on campus’ zijn richtlijnen opgesteld. Hoewel grotendeels
gelijklopend, zijn er specifieke (afwijkende) procedures volgens het betreffende type examen. Neem
daarom zeker het volledige document vooraf door.
Pas de richtlijnen strikt toe en volg steeds nauwgezet de instructies ter plaatse. Door de richtlijnen
en instructies correct op te volgen zorg je er mee voor dat de examens ‘on campus’” zo veilig mogelijk
kunnen verlopen.
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2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
2.1
-

Ziekte
Blijf thuis als je je ziek voelt of ziektesymptomen vertoont. Kom in dat geval niet ‘on campus’
en neem niet deel aan het examen.

-

2.2

Verwittig tijdig het examensecretariaat en de lesgever volgens de procedure van de faculteit.

Verplaatsing naar het examen

-

Kom bij voorkeur te voet of met de fiets.

-

Lukt dit niet, kun je de wagen gebruiken: je rijdt alleen of wordt afgezet door een gezinslid.
Parkeren doe je op publieke parkeerplaatsen.

-

Carpoolen kan als je 1,5m afstand van elkaar kan houden en mits dragen van een
mondmasker.

-

Gebruik het openbaar vervoer enkel als je geen alternatief hebt. Het openbaar vervoer is
immers de minst optimale optie om physical distancing te bewaren. Volg de veiligheidsrichtlijnen die gelden voor het gebruik van het openbaar vervoer.

2.3
-

Physical distancing
Physical distancing is een van de basisregels in het tegengaan van de verspreiding van
Covid-19.

-

Zorg steeds voor een onderlinge afstand van minstens 1,5 m op elke locatie en in elke
situatie. Let hier ook op bij de fietsenstallingen, parkeerplaatsen, wachtplaatsen en bij
toiletbezoek.

-

Verlaat na je examen onmiddellijk het lokaal en het gebouw.

-

Blijf na het examen niet ‘hangen’ rond het gebouw of op de site.

-

Vermijd in elke situatie samenscholingen.

2.4
-

Handhygiëne
Ontsmet de handen met ontsmettende handgel bij het betreden van een UGent gebouw en
op elke plaats waar je dat gevraagd wordt (cf. Bijlage 2).

-

Was regelmatig je handen met water en vloeibare zeep op een correcte manier (cf. Bijlage 1).
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-

Gebruik de voorziene ontsmettende handgel wanneer er geen water en vloeibare zeep in de
onmiddellijke nabijheid beschikbaar zijn (cf. Bijlage 2).

-

2.5
-

Alle examenlocaties worden geregeld ontsmet.

Mondmaskers
Het dragen van een nieuw chirurgisch mondmasker (conform EN 14683) tijdens het examen
is verplicht voor alle aanwezige medewerkers en studenten. Eigen mondmaskers worden niet
toegestaan.1

-

Je krijgt dergelijk nieuw mondmasker aan de toegang tot het gebouw en/of aan de ingang(en)
van het examenlokaal, afhankelijk van de locatie. Op dat moment vervang je het eigen
persoonlijke mondmasker door het nieuwe chirurgische mondmasker. Heb je er geen
gekregen, vraag er dan zelf naar alvorens plaats te nemen in het examenlokaal.

-

Doe de mondmaskers op een correcte manier aan en uit. Doe dit steeds met net ervoor
gewassen of ontsmette handen (cf. Bijlage 3).

-

Na het examen blijf je het mondmasker dragen tot buiten de campus en neem je dit mee naar
huis.

2.6

Eten en drinken

-

Een flesje water (zonder etiket) is toegestaan.

-

Etenswaren zijn niet toegestaan.2

-

Tijdens het drinken (of eten) mag je het mondmasker kortstondig afzetten.

2.7

Jassen en (rug)zakken

-

Neem enkel de strikt noodzakelijke items mee naar het examen.

-

Plaats je eigen jas/rugzak/tas in het examenlokaal onder de eigen tafel of stoel, nergens
anders.

2.8

Toiletbezoek

-

Ga voor de aanvang van het examen naar het toilet.

-

Beperk het aantal personen aanwezig in de sanitaire ruimte.

1

Tenzij om geattesteerde medische redenen.

2

Tenzij medisch noodzakelijk.
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-

Was na het toiletbezoek je handen met water en vloeibare zeep op een correcte manier (cf.
Bijlage 1).

-

Alle sanitaire ruimtes worden geregeld ontsmet.

-

Beperk het toiletbezoek tijdens het examen tot het minimum.
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3 SCHRIFTELIJK EXAMEN COLLECTIEF EN PC-EXAMEN
-

Het examen duurt maximaal 3 uur, met een uitzondering voor studenten met een bijzonder
statuut (tot 3u45).

-

Volg steeds nauwgezet en direct de instructies.

-

Begeef je naar de aangewezen gemarkeerde zitplaats met respect voor de physical distance
van 1,5m.

-

Op de tafel liggen de examenpapieren klaar. Je start pas als het sein gegeven wordt.

-

Bij tussentijdse onderbrekingen (bv. toilet, eten/drinken, …) verlaat niemand het lokaal tot de
persoon die de tussentijdse onderbreking geniet terug is.

-

Leg je examen in de daartoe bestemde kartonnen doos.

-

Laat je aanwezigheid registreren door tonen van je studentenkaart.

-

Deponeer je gebruikte papieren zakdoeken, afval, … in de vuilbak aan uitgang van lokaal.

-

Verlaat na het examen onmiddellijk het gebouw en blijf niet rondhangen op de campus.

Specifiek voor PC-examens
-

Reinig aan het begin van en op het einde van het examen het toetsenbord, de muis, het
scherm van de gebruikte vaste PC en de examenplaats (tafel) met de voorziene
alcoholdoekjes.

-

Deponeer de alcoholdoekjes in een vuilnisbak bij het verlaten van het lokaal.
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4 INDIVIDUEEL EXAMEN
-

Begeef je bij aankomst op de campus onmiddellijk naar de examenlocatie.

-

Volg steeds nauwgezet en direct de instructies.

-

Begeef je naar de aangewezen gemarkeerde zitplaats met respect voor de physical distance
van 1,5m.

-

De examinator/toezichthouder geeft teken wanneer je aan de beurt bent.

-

De examinator laat je binnen in het examenlokaal.

-

Volg de richtlijnen van de examinator bij voorbereiding aan het bord of op papier.

-

Leg je examen in de daartoe bestemde kartonnen doos.

-

Laat je aanwezigheid registreren door tonen van je studentenkaart.

-

Eens klaar, opent de examinator de deur en mag je het lokaal verlaten.

-

Verlaat na het examen onmiddellijk het gebouw en blijf niet rondhangen op de campus.
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5 EXAMEN MET JURY
-

Begeef je bij aankomst op de campus onmiddellijk naar de examenlocatie.

-

Volg steeds nauwgezet en direct de instructies.

-

Een jurylid laat je binnen in het examenlokaal.

-

Begeef je naar de aangewezen gemarkeerde zitplaats met respect voor de physical distance
van 1,5m.

-

Volg de instructies van de jury-voorzitter.

-

Breng je eigen laptop mee in geval van presentatie overeenkomstig de afspraken.

-

Laat je aanwezigheid registreren door tonen van je studentenkaart.

-

Eens klaar, opent een jurylid de deur en mag je het lokaal verlaten.

-

Verlaat na het examen onmiddellijk het gebouw en blijf niet rondhangen op de campus.
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BIJLAGEN
1. Instructies correct wassen handen met water en zeep.
2. Instructies correct gebruik desinfecterende handgel.
3. Instructies correct aan- en uitdoen mondmaskers.
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