Instructie voor het bedienen van de computer door de kandidaten van het
Staatsexamen Nederlands als tweede taal
U ziet eerst een scherm waarop de naam van het examen staat.
Helemaal boven in de blauwe balk, maar ook links onderin, ziet u ook uw eigen examennummer staan.
U moet dat zelf goed controleren.
Als het examen begint, klikt u eerst op ´Volgende’ om naar het volgende scherm te gaan.
Bij het examen Luisteren krijgt u eerst een voorbeeld te zien en te horen.
Dit voorbeeld bestaat uit twee schermen; eerst een instructie en daarna de voorbeeldvraag.
U hoeft op de voorbeeldvraag geen antwoord te geven.
Hebt u per ongeluk al verder geklikt dan kunt u terug door op ’Vorige’ te klikken.
Als u bij het beantwoorden van de vragen terug wilt naar het voorbeeld dan kunt u op deze knop klikken:

De schermen met de vragen en mogelijke antwoorden zien er zo uit:

Boven in het scherm ziet u de nummers van de opgaven. De nummers zijn blauw. Ze kunnen groen of geel worden.
Geel = met deze opgave bent u bezig
Groen = deze opgave hebt u beantwoord
Blauw = deze opgave moet u nog beantwoorden.

Onder de nummers van de opgaven staat de vraag. De antwoorden staan onder in het scherm. Bij elke vraag staan
soms twee, meestal drie en soms vier antwoordmogelijkheden.
Lees steeds eerst de vraag en de antwoorden goed door. Daarna gaat u lezen of luisteren. Kies hierna het goede
antwoord en klik dat aan.
Let op: als u de vraag beantwoord heeft, gaat u automatisch naar de volgende vraag.

U kunt uw antwoord nog wel veranderen. Klik op het nummer van de vraag die u wilt veranderen. Klik nu op een
ander antwoord. Het antwoord dat u het laatst aanklikt wordt in de computer bewaard.

Bent u klaar met het examen? Klik dan op de knop “STOP EXAMEN” rechts boven in uw scherm.

U moet alle vragen beantwoorden. Als u dat niet hebt gedaan, krijgt u de volgende melding:

Als u nog tijd over hebt, kunt u de vragen die u nog niet beantwoord hebt alsnog beantwoorden.
U klikt dan op ‘Nee’. U zoekt de vragen die u niet hebt beantwoord op. Deze zijn makkelijk te vinden want ze zijn nog
blauw.
Daarna sluit u het examen af. Als u alle vragen beantwoord hebt óf als de examentijd voorbij is, klikt u op deze knop:

U sluit het examen af door op ‘JA’ te klikken. Hierna worden uw antwoorden opgeslagen en wordt het examen
afgesloten. U ziet dan dit scherm:

