Organisatie tweede zittijd theorie “Redder aan Zee” op zaterdag 12/01/19
( 9 tot 13 uur )
Locaties:
Voor het Centrum Brugge + Kortrijk : Provincieraadszaal Boeverbos Leopold-III laan te
Brugge.
Verantwoordelijke: Goethals Nick, toezichter(s): Spillier Kelly en Boucquaert Patrick
Voor het Centrum Oostende: Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1 te Oostende
Verantwoordelijke: Rycx J., toezichter(s): Kelly Wauters en Sam Bonte
Voor het Centrum Koksijde : Feestzaal Noordduinen, Helvetiastraat 47 te Koksijde.
Verantwoordelijke: Delanghe Wilfried

Herexameninstructies:
De kandidaten mogen het examenlokaal betreden 20 minuten vóór aanvang
van het herexamen (8u40). Zij zorgen dat zij vóór het herexamen naar het toilet zijn
geweest.
Drinken of eten tijdens het herexamen wordt niet toegelaten.
De kandidaten plaatsen onmiddellijk de boekentassen, uitgeschakelde gsm-toestellen en
smartwatches langs de zij- of achterkant van het examenlokaal.
Kandidaten waarbij tijdens de herexamens wordt vastgesteld dat zij nog in het bezit zijn
van hun gsm-toestel kunnen onmiddellijk uit het herexamen worden gesloten.
De kandidaten krijgen een plaats aangeduid en beschikken slechts over een schrijfpen, lat
en eventueel correctiemateriaal (geen pennenhouders) op tafel.
Bij aanvang van het herexamen (9 uur) worden aan alle kandidaten de examenkopijen
overhandigd. Vanaf dit ogenblik mag de zaal niet meer worden verlaten, tenzij bij afgifte van
het herexamenresultaat. Dit kan echter ten vroegste gebeuren vanaf 9u30.
Niemand kan tot het herexamen nog worden toegelaten na 9u30.

De kandidaten leggen van zodra zij toekomen hun identiteitskaart op tafel
samen met het gevraagde inschrijvingsgeld €10 ( 2 biljetten van €5 of één
biljet van €10). Iedere kandidaat die deelneemt aan de tweede zittijd
onafgezien het gaat om een examen of herexamen dient ter plaatse het
gevraagde deelnamegeld van €10 te betalen.
Niet kunnen betalen= Niet kunnen deelnemen aan de tweede zittijd.
Vooraleer met het schriftelijk herexamen te starten leest de examenverantwoordelijke de
volgende instructies voor:
1.Iedere kandidaat moet een bundel hebben ontvangen bestaande uit:
één voorblad, 7 herexamenbladen en 1 bijlage (getijdentabel juli-augustus
2019)
Totaal 9 bladen!
Met uitzondering van het voorblad bevatten alle herexamenbladen vragen
aan beide zijden! Op het voorblad en alle herexamenbladen staat er een
nummer. Dit nummer moet op alle bladen identiek zijn .
Indien dit niet het geval is dient de kandidaat de examenverantwoordelijke
hiervan op de hoogte te brengen. Klachten achteraf wegens onvolledige
herexamenbladen worden niet aanvaard.
2. De kandidaat vult, in hoofdletters, op het voorblad de gevraagde
gegevens in: naam, voornaam en praktijkcentrum
3. De kandidaten verwijderen de hoofdstukken waarvoor geen herexamen moet
afgelegd worden. De verwijderde hoofdstukken worden bij de identiteitskaart gelegd.
Kandidaten Hoger Redder verwijderen HF7 waarvoor zij geen examen dienen af te
leggen.
4. Kandidaten die aan dyslexie lijden dienen een officieel attest voor te leggen.
Na voorlegging attest schrijven deze kandidaten rechts bovenaan ieder
examenblad de letter “D”.
Aan deze kandidaten mag door één van de toezichters de vragen worden
voorgelezen. De antwoorden dienen echter door de kandidaten zelf te
worden neergeschreven.
5. Eenmaal het herexamen bezig controleren de verantwoordelijken de naam op
het voorblad evenals de identiteitsgegevens.
6. Normaal is de ruimte voorzien op het herexamenblad voldoende om het antwoord
in te vullen. Blijkt de invulruimte onvoldoende dan vraagt de kandidaat
een extra blanco blad . Dit blad wordt door de verantwoordelijke of opzichter
geparafeerd en bij inlevering aan het desbetreffend hoofdstuk vastgeniet.
Op een examenblad mag enkel het herexamennummer zijn vermeld, een naam
of andere aangebrachte indicatie(s) mogen niet voorkomen.

• Eenmaal het herexamen afgegeven aan de verantwoordelijke (tafel) verlaat de
kandidaat het leslokaal dat hij of zij nadien niet meer mag betreden.
De kandidaten controleren samen met de examenverantwoordelijken het indienen
van alle kopijen, ook de kopijen waarvoor geen herexamen moet worden afgelegd.
• De kandidaten zullen, zodra de resultaten gekend zijn, via onze site worden
geïnformeerd. De kandidaten dienen vooral hun herexamennummer te onthouden
(schrijf dit nummer ergens op!!). De resultaten zullen immers niet onder naam
voorkomen maar onder een nummer (herexamennummer). De kandidaten mogen
hun herexamennummer dus niet vergeten!!! Er worden geen individuele resultaten
opgestuurd.
Streefdatum voor publicatie van het volledig resultaat is, behoudens technische
problemen, voorzien vóór 25/01/19. De op de website weergegeven resultaten zijn
indicatief. De officiële lijst met resultaten zal men kunnen inzien eind januari bij de
praktijkverantwoordelijken.

