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Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 
 

 
Artikel 1  Inleiding 
1. Dit document is een uitwerking van artikel 20 van het Examenreglement SECT. 
2. In dit document zijn opgenomen de mogelijkheden voor het doen van een aangepast examen 

zoals vastgesteld door de examencommissie van SECT. 
 
 
Artikel 2  Toepassing van deze regeling 
1. Dit reglement is van toepassing op de theorie- en praktijkexamens die door SECT worden 

afgenomen.  
2. Deze regeling is goedgekeurd door de examencommissie van SECT op 9 december 2022 
3. Dit reglement kan worden gewijzigd door de examencommissie van SECT.  
4. Voor de partijen (Examenkandidaat en SECT) is de versie van deze regeling van toepassing, die 

geldt op de datum van bevestiging van de aanmelding van de Examenkandidaat.  
5. De regeling is alleen van toepassing op Examenkandidaten die bij aanmelding hebben 

aangegeven gebruikt te willen maken van deze regeling. 
 
Artikel 3  Proces 
Bij een aangepast examen worden de volgende stappen genomen: 
1. De Examenkandidaat of zijn/haar werkgever meldt bij de aanmelding voor een examen dat er 

sprake is van een beperking bij de Examenkandidaat. Hij geeft aan, wat de aard is van zijn/haar 
beperking en van welke mogelijkheid binnen deze regeling hij/zij gebruik wenst te maken. 

2. Het Examenbureau bepaalt aan de hand van deze regeling of de Examenkandidaat in 
aanmerking komt voor het gebruikmaken van deze regeling. 

3. Indien er bij een examen een Examenkandidaat is, die gebruik maakt van deze regeling, dan 
meldt het Examenbureau dit bij de betrokken assessoren. 

4. Als voor het afleggen van een aangepast examen bijzondere voorzieningen nodig zijn, dan 
organiseert het Examenbureau de beschikbaarheid van deze voorzieningen. 

5. De assessoren leggen in het proces verbaal vast dat er sprake is geweest van een aangepast 
examen. Zij vermelden hierbij de toegepaste aanpassingen. 

 
 

Hoofdstuk 2  Kleurenblind 
 

Artikel 4  Toepassingsomvang 
1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de SECT praktijkexamens BC1, D1 en D1 versneld traject. 
 
Artikel 5  Toelating 
1. De kandidaat zorgt voor een medische verklaring omtrent zijn kleurenblindheid. Is het verkrijgen 

van deze verklaring een probleem, dan volstaat een verklaring van HR of van zijn/haar manager. 
2. De verklaring uit punt 1 van dit artikel is aangeleverd bij de examenaanvraag. 
 
Artikel 6 Examenaanpassingen 
1. De montage-opdracht van een connector op een UTP-kabel komt te vervallen. 
2. De examenduur wordt met 15 minuten ingekort. 
3. Het maximum aantal te behalen punten wordt aangepast. De cesuur blijft > 70%. 
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Hoofdstuk 3  Dyslexie 

 
Artikel 7  Toepassingsomvang 
1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle SECT theorie-examens.  
 
Artikel 8 Toelating 
1. Om gebruik te kunnen maken van extra faciliteiten overlegt kandidaat vooraf aan het 

examenbureau een dyslexieverklaring. Dit  is een verklaring van een BIG-geregistreerde 
psycholoog/orthopedagoog. Is het verkrijgen van deze verklaring een probleem, dan volstaat een 
verklaring van HR of van zijn/haar manager. 

2. De verklaring uit punt 1 van dit artikel is aangeleverd bij de examenaanvraag. 
 
Artikel 9 Examenaanpassingen 
De kandidaat heeft keuze uit twee opties: 
1. Verlenging van de examentijd met 50% en maximaal 30 minuten. 

2. Indien aangegeven op de dyslexieverklaring kan er gebruik worden gemaakt van auditieve 
ondersteuning. Praktisch betekend dit, dat het examen zal worden voorgelezen door één van de 
assessoren. 

 
 
 
 

 


