Regels voor toiletbezoek
Indien u van het toilet gebruik wenst te maken, steek dan uw hand op.
De surveillant geeft u een teken als u uw plek kunt verlaten. U levert bij
de surveillant uw UM card of wettelijk legitimatiebewijs in, waarna u een
toiletkaart ontvangt. Zonder toiletkaart is toegang tot het toilet niet mogelijk.
Het aantal keer dat u het toilet mag bezoeken is gelimiteerd.
Toiletbezoek is toegestaan op de volgende tijdstippen:
• niet eerder dan 30 minuten na officiële aanvangstijd van de toets
• niet later dan 30 minuten vóór de officiële eindtijd van de toets
• maximaal twee toiletbezoeken tijdens een toets van twee uren
• maximaal drie toiletbezoeken tijdens een toets van drie of meer uren
Het is niet toegestaan mobiele telefoons, smartphones, PDA’s of
andere elektronische apparatuur mee te nemen naar het toilet.
Zet deze voor aanvang van de toets uit en leg deze (in uw tas) onder
uw tafel, niet in uw kledingzakken. Indien u tijdens het examen deze
apparatuur toch bij u draagt, kan deze apparatuur in beslag worden
genomen en zal dit gemeld worden bij de Examencommissie. Er vindt
controle plaats op het bezit en/of gebruik van elektronische apparatuur.
Geen portemonnees in het toilet.
Laat de portemonnee achter op uw examenplek of in de surveillantenbox
in het toiletportaal. Deze laatste optie is echter op eigen risico en
verantwoordelijkheid.
Geen horloges tijdens de toets. Tijdens de toets is het verboden een
horloge te dragen. Berg het horloge voor aanvang van de toets op in uw tas
of leg deze onder uw tafel.
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Let op: het aantreffen van iedere vorm van verboden materiaal
wordt gemeld bij de Examencommissie.

Rules applicable to toilet visits
If you wish to use the toilet, raise your hand. The invigilator will
give you a sign if you can leave your seat. Give the invigilator your
UM card or legal ID in exchange for a toilet pass.
Without the toilet pass, entrance to the toilet is not possible.
The number of times you can visit the toilet is limited.
Toilet visits are permitted during the following times:
• no sooner than 30 minutes after the official start time of the exam
• no later than 30 minutes before the official end time of the exam
• a maximum of two toilet visits during an exam of two hours
• a maximum of three toilet visits during an exam of three hours or longer
It’s not permitted to take cell phones, smartphones, PDAs and
other electronic devices into the toilet.
Leave them before the start of the exam switched off (in your bag) under
your exam table, not in your pocket. If you are found to be in possession
of any of these devices during the exam, your device may be confiscated
and this will be reported to the Board of Examiners.
The possession and/or use of electronic devices will be monitored.
No wallets in the toilet.
Leave your wallet at your seat or leave it in the invigilator box
in the toilet area, but the latter is only at your own risk and
responsibility.
No watch during the exam. It’s not permitted to wear a watch
during the exam. Leave it (in your bag) under your exam table before
the exam starts.

Please be aware: if any unauthorized material will be detected,
this will be reported to the Board of Examiners.

